
RODIM® – Av profesjonelle for profesjonelle
Det ultimate lakktilbehøret
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Kvalitet i  
hendene dine.
RODIM® – et BASF-varemerke.

RODIM tilbyr lakkeringsverksteder en 
perfekt serie med tilbehørsprodukter.  
Alle produktene har gjennomgått en  
streng utvelgelsesprosess og oppfyller  
de høyeste kravene. 

Den høye produktkvaliteten og brukerorientert 
produktserie er to avgjørende fordeler.  
RODIM drar fordel av BASFs omfattende 
erfaring innen lakkeringsbransjen og er perfekt 
tilpasset til premiumproduktene deres.
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Forberedelse

Verne-
produkter

Blanding  
og lakkering

Sliping

Maskering

En god forberedelse er alfa og omega for  
å oppnå et perfekt resultat. Til å klargjøre det 
skadede området for omlakkeringen tilbyr  
vi vårt RODIM-sortiment med sparkel, herdere 
og sparkeltilbehør som det ideelle utstyret  
for de profesjonelle.

Sikkerhet først – men beskyttelse og 
 komfortabel passform må ikke nødvendigvis 
utelukke hverandre. RODIM tilbyr et valg 
mellom standard og premium tilbehør for 
personlig beskyttelse slik at de profesjonelle 
er godt beskyttet!

Grundig maskering og taping er  
forutsetninger for gode resultater. For  
å utføre disse oppgavene enkelt tilbyr  
RODIM et omfattende utvalg av folie og 
maskeringstape for alle kjøretøydeler.

Enkel sliping – med RODIM sliperondeller.  
Det brede utvalget av standard og premium 
produkter med kornstørrelsene vi anbefaler  
for at alle overflater kan slipes korrekt.

Blanding av lakk er morsomt hvis du har  
riktig størrelse blandekopp for hånden  
og du kan oppbevare overflødig lakk til senere 
bruk, og så lenge du kan spare tid og 
 materiell når du arbeider. RODIM tilbyr det 
riktige produktutvalget for dette formålet.





Beskyttelse 
for  
profesjonelle!
Sikkerhet først – men beskyttelse og komfortabel 

 passform må ikke nødvendigvis utelukke hverandre. 

RODIM tilbyr et valg mellom standard og premium  

tilbehør for personlig beskyttelse slik at de profesjonelle  

er godt beskyttet!

Verneprodukter
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 • Ru overflate for bedre grep
 • Pudder-, silikon- og lateksfrie for å forhindre hudirritasjoner
 • Særlig godt egnet for arbeid med lakk og løsemidler
 • Engangs, CE 0321-merket

Slitesterke, fleksible og med høy strekkstyrke.

 • Beskytter hendene og håndleddene (285 mm)
 • Ru overflate for bedre grep
 • Pudder-, silikon- og lateksfrie for å forhindre hudirritasjoner
 • Særlig godt egnet for arbeid med lakk og løsemidler
 • Engangs, CE 0321-merket
 • Slitesterke og rivebestandige

Nitrilhansker – Standard (blå)

Nitrilhansker – Premium (Svart)

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45182297 RODIM Standard nitrilhansker, str.: M 1 stk. (100 hansker per eske)

45182368 RODIM Standard nitrilhansker, str.: L 1 stk. (100 hansker per eske)

45182334 RODIM Standard nitrilhansker, str.: XL 1 stk. (100 hansker per eske)

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45182200 RODIM Premium nitrilhansker, str.: M 1 stk. (60 hansker per eske)

45182172 RODIM Premium nitrilhansker, str.: L 1 stk. (60 hansker per eske)

45182209 RODIM Premium nitrilhansker, str.: XL 1 stk. (60 hansker per eske)

Nitrilhansker – Standard

Nitrilhansker – Premium

Sprøytedress – Standard
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Sprøytedressen er laget av lofritt polyesterfiberstoff. Det er lagt mye arbeid i detaljene for  
å gi en behagelig og komfortabel passform. Skulderstykkene foran og bak er i aksentfarge.

 • Bundne sømmer (ekstremt lekkasjesikre, stabile og lofrie)
 • Mange lommer (utsiden, også kneputelommer)
 • Pustende, komfortabel
 • Er antistatisk og silikonfri, og kan vaskes og strykes
 • Farge: Sølvgrå/lys grå 

1. Flammehemmende i samsvar med EN ISO14116:2008 Index 1 (tidligere EN 533) 
2. Antistatisk i samsvar med EN 1149-1 (elektrostatiske egenskaper)

Sprøytedress – Standard

Vernebriller

Sprøytedress – Premium

 • Mange lommer (utsiden, også kneputelommer)
 • Sprøytedressen har hette
 • Pustende og komfortabel
 • Antistatisk, silikonfri, kan vaskes og strykes opptil ti ganger
 • Farge: Sølvgrå

 • Sikkerhetsspesifikasjon DIN EN 166 
 • Også egnet for personer som bruker brller med styrke
 • Justerbar brillestang
 • Klare polykarbonat-glass for optimal sikt
 • Sporty design, farge: blå

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45176774 RODIM Standard sprøytedress, str.: S 1 stk.

45176775 RODIM Standard sprøytedress, str.: M 1 stk.

45139174 RODIM Standard sprøytedress, str.: L 1 stk.

45139175 RODIM Standard sprøytedress, str.: XL 1 stk.

45176776 RODIM Standard sprøytedress, str.: XXL 1 stk.

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45210926 RODIM vernebriller 1 stk.

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45176778 RODIM Premium sprøytedress, str.: S 1 stk.

45176779 RODIM Premium sprøytedress, str.: M 1 stk.

45139176 RODIM Premium sprøytedress, str.: L 1 stk.

45139177 RODIM Premium sprøytedress, str.: XL 1 stk.

45176780 RODIM Premium sprøytedress, str.: XXL 1 stk.

Sprøytedress – Premium





Enkelt  
sparkel-
arbeid!

Forberedelse

En god forberedelse er alfa og omega for å oppnå  

et perfekt resultat. Til å klargjøre det skadede  

området på omlakkeringen tilbyr vi vårt RODIM- 

sortiment med sparkel, herdere og sparkeltilbehør  

som det ideelle utstyret for de profesjonelle.
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 • Blandepapir til sparkel med 100 ark spesialpapir
 • Sørger for en ren overflate til å blande sparkel på, hver gang
 • Minsker behovet for rengjøring: bare riv av og kast når du er ferdig

 • Meget fleksibel sparkelspade med førsteklasses stålhåndtak for påføring av sparkel
 • 4 størrelser i settet

 • Manuelt betjent doseringsenhet for 2.9-kg patroner
 • Mobil enhet; Kan også monteres på vegg
 • Nøyaktig dosering av sparkel og herder for å forhindre feil dosering
 • Justerbar herdermengde

 • Pneumatisk betjent sparkeldispenser for 9.7-kg patroner
 • Robust, stasjonær enhet for veggmontering
 • Nøyaktig dosering av sparkel og herder med praktisk dispensering
 • Definert herdermengde for å forhindre feildosering.

Blandepapir til sparkel

Sparkelspade

Sparkeldispenser

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45212813 RODIM blandepapir til sparkel 1 stk.

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45210874 RODIM sparklespade (sett med 4) 1 stk.

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45152384 RODIM sparkeldispenser for 2.9-kg patroner – eksentrisk, manuell 1 stk.

45152386 RODIM sparkeldispenser for 2.9-kg patroner – sentrert, manuell 1 stk.

45152381 RODIM sparkeldispenser for 9.7-kg patroner – eksentrisk, pneumatisk 1 stk.

45179432 RODIM sparkeldispenser for 9.7-kg patroner – sentrert, pneumatisk 1 stk.

Sparkelspade

Blandepapir til sparkel
Sparkelbokser

BPO-herderpasta

Sparkeldispenser

Sparkel-
patron
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Sparkel, inkludert BPO-herderpasta

 • Polyestersparkel som hefter til ulike underlag, farge: beige
 • Hefter på galvanisert stål, aluminium, stål og tinnbelagte underlag
 • Høytbyggende, enkel og porefri fyller med god slipbarhet
 • Bruksområde: Universelt egnet som stopper eller finsparkel

 • Polyestersparkel som hefter til flere ulike underlag, farge: grå
 • Hefter på galvanisert stål, aluminium, stål og tinnbelagte overflater
 • Høytbyggende, enkel og porefri sparkling og fint slipte overflater
 • Bruksområde: stopper eller finsparkel

 • 2K-polyestersparkel spesielt utviklet for sprøytelakkerere, oppfyller de høyeste kvalitetsstandarene, farge: hvit
 • Høy kvalitetsstandard, svært god slipbarhet, kun egnet for stålunderlag, uegnet for sink og aluminiumsunderlag
 • Bruksområde: Som stopper eller sparkel for utfylling av porer, men også for reparasjon av små riper eller lakkfeil

 • Videreutvikling av fibersparkel, farge: grønn
 • Forbedret slipbarhet, glattere og jevnere fylling, høytbyggende, hefter på metalliske underlag, egnet for reparasjon av  

små rustflekker, kun for stålunderlag
 • Bruksområde: Til å fylle ut dype uregelmessigheter i overflaten og bulker i karosseri på biler, lastebiler, busser og togvogner

 • Spesiell fyller og sparkel med aluminiumspartikler, farge: grå
 • Meget hard overflate, egnet for tinn, fleksibel reparasjonssparkel, demper vibrasjoner, høy varmebestandighet,  

resistent overfor enkelte oljer, syrer, egnet for spesielle reparasjoner, kun for stålunderlag
 • Bruksområde: Ved fylling av karosserikanter og fenderflenser (klassiske biler), utjevning og fylling av PU- (polyuretan)  

samlede paneler når dette ikke er mulig med en vanlig polyestersparkel (nedsynking/krymping), fylle dypere ujevnheter  
i utilgjengelige områder hvor tinning ikke er mulig, reparasjon av rustflekker ved påfyllingshalser, dørkanter og terskellister

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

50349207 RODIM Universalsparkel, 2-kg boks, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50349295 RODIM Universalsparkel, 2.9-kg patron – sentrert, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50349218 RODIM Universalsparkel, 9.7-kg patron – sentrert, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50349401 RODIM Universalsparkel, 2.9-kg patron – eksentrisk, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50349408 RODIM Universalsparkel, 9.7-kg patron – eksentrisk, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

BPO Herderpasta

 • Benzoylperoksidherder i ulike beholderstørrelser, farge: rød 
 • Egnet for nesten alle polyestersparkler på basis av umettet sparkel

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

53051823 RODIM BPO Herderpasta til sparkel i 2.9-kg patron, 55 g 1 stk.

50156339 RODIM BPO Herderpasta til sparkle i 9.7-kg patron, 160 g 1 stk.

53051717 RODIM BPO Herderpasta, 40 g 1 stk.

50349303 RODIM Soft-sparkel, 2-kg boks, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50413791 RODIM Finsparkel 2-kg boks, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50349384 RODIM Glassfibersparkel, 1.8-kg boks, inkludert 40 g BPO-herderpasta 1 stk.

50350556 RODIM Metalsparkel, 0.9-kg boks, inkludert 30 g BPO-herderpasta 1 stk.





På med  
maskeringen!
Grundig maskering og taping er forutsetninger  

for gode resultater. For å utføre disse oppgavene  

enkelt tilbyr RODIM et omfattende utvalg av folier  

og maskeringstape for alle kjøretøydeler.

Maskering
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Maskeringstape

Sensorcover

 • Svært god vedheft også på ujevne overflater, ingen limrester
 • Varmebestandig opptil 100 grader (i opptil 30 min), løsemiddelbestandig

 • Spesiell maskeringstape for vanskelige maskeringsjobber, så som gummitetninger eller taklukninger
 • Til å lukke åpninger mellom paneler
 • Maskeringstapen er beskyttet av en avtrekkbar beskyttelsesfilm, etterlater ingen limrester  

når den fjernes

 • Cover for parkeringssensor/ Ikke nødvendig å fjerne parkeringssensoren
 • Kan festes på raskt og enkelt, kan males og slipes over
 • Egnet for de fleste moderne parkeringssensorer

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45183404 RODIM Maskeringstape 19 mm x 50 m 48 stk.

45183491 RODIM Maskeringstape 25 mm x 50 m 36 stk.

45183492 RODIM Maskeringstape 38 mm x 50 m 24 stk.

45183493 RODIM Maskeringstape 50 mm x 50 m 24 stk.

45210930 RODIM Løftetape, 10 mm x 10 m, perforert 1 stk.

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45210924 RODIM Sensorcover 1 stk. (500 sensorcover per rull)

Grønn maskeringsfolie

Interiørbeskyttelse

Smartmasking 
Plus-folie

Maskeringstape

Felgmaskeringsfolie

FoliedispenserSoft Foam Tape
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Soft Foam Tape

 • Enkel å feste på karosseriet, beskytter interiøret mot lakkpartikler
 • Ingen limrester
 • Varmebestandig
 • Mer volum for mer overflatebeskyttelse

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45187170 RODIM Soft Foam Tape 19 mm x 35 m 1 stk.

45183319 RODIM Soft Foam Tape 13 mm x 50 m 1 stk.

Maskeringsfolie

Integrert 4-i-1 RODIM. Kombinerer fire elementer i et sett:

 • Passer for alle setestørrelser (880 x 1.500 mm)
 • Sklisikker integrert gulvmatte – godt festet til setebeskyttelsen
 • Ekstra stor (510 x 700 mm), 200 seter per rull
 • Maskering for girkasse og håndbrekk – universell

 • Mobil dispenser, blå, delvis montert
 • Praktisk dispenserhjelp til å rulle av folien
 • Tillater arbeid i ergonomisk høyde

Det rimelige alternativet!

 • Transparent polyetylen, absorberer sprut, statisk

Viktig: Kjøretøyet må være tørt før det maskeres

 • Grønn polyetylen, absorberer ikke sprut, statisk

Det rimelige alternativet!

 • Transparent polyetylen, absorberer sprut, statisk

Viktig: Kjøretøyet må være tørt før det maskeres!

 • Hvit polyetylen, absorberer sprut, klistrer seg på plass
 • Ingen flekkdannelse fra restfuktighet på kjøretøyet
 • Enestående skjæreegenskaper
 • Tapen kan reposisjoneres

 • Hvit polyetylen, absorberer sprut, statisk
 • Ingen flekkdannelse fra restfuktighet på kjøretøyet
 • Enestående skjæreegenskaper
 • Tapen kan reposisjoneres

 • Hvit polyetylen, absorberer sprut
 • 1.300 x 1.300 mm, 80 stk. per rull
 • Passer til alle vanlige bilfelger
 • Ingen grunn til å demontere dekket fra felgen

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45130436 RODIM Dispenser for maskeringsfolie 1 stk.

45122992 RODIM Interiørbeskyttelse Rull 4 i 1 1 stk.

45128863 RODIM ECO Maskeringsfolie 4 m x 300 m 1 stk.

45128694 RODIM GRØNN maskeringsfolie 4 m x 200 m 1 stk.

45128992 RODIM Maskeringsfolie 6 m x 150 m 11 µm 1 stk.

45197734 RODIM Smartmaskering Plus-film 4 m x 150 mm 1 stk.

45197808 RODIM Smartmasking Plus-folie 6 m x 100 m 1 stk.

45129155 RODIM Felgmaskeringsfolie 1 stk.





Enklere sliping med RODIM sliperondeller.  

Det store utvalget av standard og premium produkter 

med anbefalte kornstørrelser sikrer at alle underlag 

kan slipes korrekt.

Moro med  
sliping!

Sliping
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Soft Roll – Standard

Interface

Sliperondell – Premium

 RODIM leverer et  
integrert slipesystem

Sliperondell – Standard

Bakplate

Interface
Sliperondell

Kloss

Interface

 • God vedheft til bakplaten sikrer jevnt støvuttrekk
 • Slitesterkt
 • Ensartet ytelse i hele brukstiden

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45190472 RODIM Vortex-61 Interface Pad 150 mm 5 mm 1 stk.

45187795 RODIM Vortex-61 Interface Pad 150 mm 10 mm 1 stk.

Bakplate

 • Meget godt støvuttrekk
 • Kompatibel med 6- og 7-hulls standard uttrekkssystemer så vel som med 7-8-9-15-21  

systemer for 7 standardhuller
 • Med komplett utvalg av tilbehør

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45188669 RODIM Adapter for sliperondell 1 stk.

45187796 RODIM Vortex-61 Rondell 5 mm 1 stk.
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Lang brukstid og perfekt resultat

 • Fint, ensartet utseende på den  
slipte flaten

 • Plastbakside forhindrer at 
 sliperondellen ødelegges og den 
keramisk forsterkede  
flaten sikrer lang brukstid

 • Kontinuerlig grep: Slipevirkningen 
faller ikke selv etter langvarig bruk  
av skiven

Sandpapir på skum 

 • I en funksjonell dispenserboks
 • Beskyttet mot støv og smuss
 • Perforert for enkel avriving
 • Takket være den fleksible plast-

baksiden kan Soft-Flex Pads 
brukes overalt uten problemer

 • Ideelt egnet for kurver og steder 
som er vanskelige å nå

Sliperondell – Premium 150 mm Vortex-61

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45211378 P60 100 stk. = 1 kartong

45187607 P80 100 stk. = 1 kartong

45211379 P100 100 stk. = 1 kartong

45201364 P120 100 stk. = 1 kartong

45187638 P150 100 stk. = 1 kartong

45202577 P180 100 stk. = 1 kartong

45211380 P220 100 stk. = 1 kartong

45187639 P240 100 stk. = 1 kartong

45211381 P280 100 stk. = 1 kartong

45187640 P320 100 stk. = 1 kartong

45203080 P360 100 stk. = 1 kartong

45187641 P400 100 stk. = 1 kartong

45187642 P500 100 stk. = 1 kartong

45201376 P600 100 stk. = 1 kartong

45189772 P800 100 stk. = 1 kartong

45189773 P1000 100 stk. = 1 kartong

Annet

Premium V-61

Slip

Tid

Sliperondell – Standard 150 mm 61 hull

Soft Roll – Standard 115 mm x 25 m 

God slitestyrke og ensartet 
resultat

 • Lengre brukstid uten tilstopping
 • God slitestyrke og godt, ensartet 

resultat selv med forskjellige 
brukere

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45211371 P60 100 stk. = 1 kartong

45211372 P80 100 stk. = 1 kartong

45211363 P100 100 stk. = 1 kartong

45211386 P120 100 stk. = 1 kartong

45211387 P150 100 stk. = 1 kartong

45211388 P180 100 stk. = 1 kartong

45211389 P220 100 stk. = 1 kartong

45211390 P240 100 stk. = 1 kartong

45211364 P280 100 stk. = 1 kartong

45211365 P320 100 stk. = 1 kartong

45211366 P360 100 stk. = 1 kartong

45211367 P400 100 stk. = 1 kartong

45211373 P500 100 stk. = 1 kartong

45211374 P600 100 stk. = 1 kartong

45211375 P800 100 stk. = 1 kartong

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45203081 P240 1 stk.

45203082 P320 1 stk.

45187643 P400 1 stk.

45187644 P500 1 stk.

45187645 P600 1 stk.

45187646 P800 1 stk.

45203083 P1000 1 stk.

Annet

Standard

Slip

Tid





Bland som  
en ekspert!
Blanding av lakk er morsomt hvis du har riktig  

størrelse blandekopp for hånden og du kan oppbevare 

overflødig lakk til senere bruk, og så lenge du kan 

 spare tid og materiell når du arbeider. RODIM tilbyr  

det riktige produktutvalget for dette formålet.

Blanding og lakkering



22

Blandebeger

Lokk til blandebeger
Nylon lakksiler

Dispenser til 
blandebeger

Rørepinn

Mix & Paint System

 • 2-i-1-løsning, blandebeger str.: 700 ml
 • Det raskeste lakkpåføringssystemet for alle typer lakkeringer
 • Passer til alle sprøytepistoler

 • Enkel montering på RODIM Mix & Paint System
 • 100 % tett

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45210263 RODIM Mix & Paint System 190 µm 1 stk. (50 Mix & Paint System per eske)

45210364 RODIM MPS Adapter (Sata) 1 stk.

45210365 RODIM MPS Adapter (Iwata) 1 stk.

45210366 RODIM MPS Adapter (Devilbiss) 1 stk.
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Blandebeger

Lokk til blandebeger

Dispenser til blandebeger

Lakksil-dispenser

Nylon lakksiler 

 • Transparent plast, volumindikasjon som er enkel å lese
 • Antistatisk plast
 • Motstandsdyktig overfor løsemidler

 • Blått plastlokk i fire størrelser som passer til de fire blanebegerne
 • Beskyttelse mot støv og smuss, muliggjør langtidsoppbevaring av lakkrester 

 • Veggfeste for enkel oppbevaring og fjerning av blandebegerne
 • Feste laget av metall for lengre levetid
 • Leveres i fire ulike størrelser som tilsvarer blandebegrene

 • Veggmontering for oppbevaring og enkel dispensering av lakksilene

 • Premium lakksiler leveres med 125 og 190 μm filtrering
 • Lakksilene egner seg for bruk med 2K-lakk og vannbasert baselakk 

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45176625 RODIM Blandebeger 350 ml 1 stk. (300 blandebeger per eske)

45176626 RODIM Blandebeger 700 ml 1 stk. (300 blandebeger per eske)

45176627 RODIM Blandebeger 1400 ml 1 stk. (300 blandebeger per eske)

45176628 RODIM Blandebeger 2300 ml 1 stk. (300 blandebeger per eske)

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45176635 RODIM Lokk til blandebeger 350 ml 1 stk. (100 lokk per eske)

45176636 RODIM Lokk til blandebeger 700 ml 1 stk. (100 lokk per eske)

45176637 RODIM Lokk til blandebeger 1400 ml 1 stk. (100 lokk per eske)

45176638 RODIM Lokk til blandebeger 2300 ml 1 stk. (100 lokk per eske)

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45176639 RODIM Dispenser til 350 ml RODIM blandebeger 1 stk.

45176640 RODIM Dispenser til 700 ml RODIM blandebeger 1 stk.

45176641 RODIM Dispenser til 1400 ml RODIM blandebeger 1 stk.

45176642 RODIM Dispenser til 2300 ml RODIM blandebeger 1 stk.

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45176586 RODIM Dispenser for RODIM lakksiler 1 stk.

Rørepinner

 • Fremstilt av resirkulert plast
 • Enkel og optimal omrøring takket være den spesielle S-formen
 • Dimensjon 20 x 2 cm

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45210927 RODIM Rørepinner 1 stk. (500 rørepinner per eske)

Art. nr: Navn Kjøpsenhet

45209785 RODIM Nylon lakksiler 125 µm 1 stk. (125 lakksiler i hver pose)

45176585 RODIM Nylon lakksiler 190 µm 1 stk. (125 lakksiler i hver pose)
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BASF Coatings Services AB

Postboks 563 
1327 Lysaker 
E-post: order.no@basf.com


