TEST
Test fogpistoler

Pistolduellen

En dyr vann, en försvann och en pajade. Lång fog och snabbt
stopp på flödet är viktigast. Det är en kort sammanfattning av
Byggnadsarbetarens test av några vanliga fogpistoler.
Text: cenneth niklasson foto: anders g warne
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TESTfogpistoler
Test

Smarriga maränger?
Tyvärr inte, utan ett
resultat av att plattsättarna provade hur
mycket silikon ett
tryck gav.

Pavel Savashevich tycker inte det finns någon optimal fogpistol. ”Det finns delar på varje spruta som är bra. De borde sättas
ihop tillsammans”, tycker han.

Det finns
en uppsjö av olika fogpistoler i alla
möjliga prisklasser. Vi valde ut dem
som just nu är vanligast ute i bygg
butikerna. Den typen som gärna åker
med när det ändå handlas silikontu
ber. Den billigaste var den från Trem
co som kostade 43:50 kronor och den
dyraste var Sikas H 14 för ett pris på
515 kronor.
En grupp plattsättare som jobbar
med en badrumsrenovering i en för
ort söder om Stockholm genomförde
testet. Ganska snabbt kom diskussio
nerna in på problematiken: hur lång
fog går det att lägga på ett tryck och
hur trögt är det att trycka in hand
taget.
Här genomförde plattsättarna ett
eget test i testet där de ringlade ut
hur stora högar silikon det blev från
varje pistol efter ett tryck. Vann den
deltävlingen gjorde fogpistolen från
Wuppertal. Ofta finns sambandet ju
längre fog, desto trögare handtag. Här
måste plattsättaren alltså ta det onda
med det goda. Många verkar försöka
välja en gyllene medelväg.
– Jag tycker att det är bra om det går
att lägga en så lång fog som möjligt. Det
är viktigt för mig för då slipper man ta
omtag. Då blir fogen snyggare och det
Det ska sägas direkt.
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är det viktigaste. Men det får inte gå
hur trögt som helst för då blir det för
jobbigt, säger Pavel Savashevich.
En fogpistol som Pavel Savashevich
gillade för att ett tryck gav en lång fog
var just pistolen från Wuppertal. Men
nackdelen var just att det gick på tok
för trögt att trycka och dessutom var
handtaget för litet, vilket gjorde det
ännu värre.
– Den har potential att bli riktigt
bra. Med ett bättre grepp och lite
snyggare design – den ser för billig ut
nu – så skulle den ha chans att bli bäst,
säger han.
De två pistoler som till sist ham

nade etta och tvåa var de som var lite
dyrare. Möjligen ger det en signal om
att det kan vara värt att lägga lite mer
pengar vid ett köp. De har handtag med
utväxling som gör det lättare att pumpa
fram silikonet. I de två pistolerna går
det även att snurra på höljet så att man
alltid ser spetsen på silikontuben.
– På en av dem, Sikas H 14, fungerar
inte snurrfunktionen optimalt. I ett
visst läge händer det att silikontuben
ramlar ur sitt läge, säger Christer
Bergkvist.
En annan central funktion som
plattsättarna värdesätter högt på en
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så testade vi
Urval:

Vi har valt några av
de sprutor som är
vanliga ute i handeln
i dag.
Metod:

En grupp plattsät
tare har testat spru
torna på två olika
byggarbetsplatser
i Stockholm. De
testade sprutorna
under det vanliga
arbetet i två veckor.

fogpistol är att flödet från silikon
tuberna stoppar omedelbart när de
slutar att trycka. De vill inte ha kor
var av silikon som ligger utringlade
lite här och där. På en av pistolerna
var denna funktion perfekt – pisto
len från Quick-Gun från Casco. Pro
blemet var att den gick sönder under
testet.
– Jag använde den till ett badrum
och den var verkligen skön. Den bästa
jag använt och det fungerade perfekt
när det gäller att få stopp på sprutet,
säger plattsättaren John Dalin.
Han har ingen aning om varför
fogpistolen pajade.
– När jag skulle fortsätta att testa
den så fungerade inte frammatning
en, säger John Dalin.
pistolen gick
sönder så dras betyget ned rejält trots
femmor över hela linjen från John
Dalin.
Möjligen handlade det om ett mån
dagsexemplar denna gång.
En skelettpistol från Casco som var
med i testet försvann under övning
arna. Troligen blev den stulen. Oklart
dock om det beror på att just den
typen är extra eftertraktad eller om
det var tillfället som gjorde tjuven.
Med tanke på att
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BETYG
Betygen på res
pektive testfaktor
är ett medelvärde
av testpiloternas
betyg. Slutbetyget
är en helhets
bedömning som
sätts av redak
tionen. Där vägs
kommentarer och
pris in.

sika h 14

Tec 7 gum
Pris (inkl.moms)
Vikt

sika skelettpistol

352 kr

515 kr

112 kr

761 g

775 g

465 g

Grepp

4,5

4

2

Stopp på flödet

4,5

4

4

Laddning på patroner

5

5

3,5

Lägga fogen
		

4

4

3

Kommentarer

”En bra spruta. Det enda negativa är
att det inte går att lägga så mycket
fog med ett tryck.” ”Bästa sprutan,
men lite klumpig.”

”Nackdelen är att greppet sitter
nästan mitt på så den känns lite
klumpig.”

”Går att lägga mycket fog med ett
tryck.” ”Trögt att få ut silikonet.”

TOTALBETYG

casco quick gun

wuppertal

tremco

Pris (inkl.moms)

49 kr

179 kr

43:50 kr

Vikt

362 g

285 g

306 g

2

5

1

3,5

5

4

Laddning på patroner

4

5

3

Lägga fogen

3

5

1

Grepp
Stopp på flödet

		
Kommentarer

”Trög att spruta med, känns billig.”
”En av de bästa att lägga fog med
då det kommer mycket på ett tryck.
Men greppet är dåligt.”

”Sprutan gick sönder efter en tim
mes arbete, men det var den bästa
sprutan jag någonsin kört. Synd att
den pajade.”

”Det enda som är bra är att flödet
stoppar snabbt.” Fungerar inte ens
för hemmafixare.”

TOTALBETYG
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