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Velkomm
smarte v
Produktene våre brukes innen industriell produksjon over
hele verden, som vitale byggkomponenter i nye bygninger
og ved renovering. De er bindekraftige og tettende komponenter ved hverdagslige reparasjoner, installasjoner og
håndverkprosjekter. Kort sagt, produktene du ikke kan klare
deg uten.
Siden etableringen av Boston Blacking Company i USA 1889 har
Bostik bygget enhet for enhet for virksomheten på en sterk lokal
kultur hvor hver region har sin egen unike historie. I dag, et århundre senere, er vi stolte globale markedsledere med en flerkulturell
DNA som kontinuerlig utvikler innovative produkt- og systemløsninger over hele verden.
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men til vår
verden!
FOR BÆREKRAFTIG BYGGING
I mer enn 100 år har vi opparbeidet erfaring og forståelse for
våre kunders behov. Vårt arbeide med å finne nye og forbedrede
produkter er i dag enda mer intenst enn noensinne. Ved å jobbe
sammen med håndverkere, entreprenører og bransjeorganisasjoner kan vi hele tiden lære nye ting og dermed utvikle
løsninger som tilfredsstiller dagens krav i bransjen.
VISJONEN OM EN BEDRE VERDEN
Med tryggere, smartere, mer fleksible og effektive produkter,
systemer og løsninger, kan vi gjøre verden litt bedre. En viktig
del når vi utvikler nye produkter og systemer er derfor å ha et
kontinuerlig miljø- og kvalitetsfokus med sertifisering, merking
og dokumentasjon som verktøy.
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Før du velger
vegglim
Begynn med å se etter tapetrullens STB-kode. Match deretter
koden fra tapeten med koden på vegglimet. STB-koder finnes på
både tapetforpakninger og vegglim slik at det kan gis en veiledning ved valg av passende lim til ulike tapettyper.
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Vår definisjon
på perfeksjonisme
Bostik har fokus på et så perfekt sluttresultat som mulig og er
en klar markedsleder innen vegglim, ettersom vi har utviklet
våre produkter ved å høre på hva brukeren synes om konsistens, tørketid og sluttresultat. Vårt vegglim er lettflytende,
men samtidig omfattende, noe som gjør det lettere å påføre
riktig mengde - både med roller og tapetmaskin. I vårt brede
utvalg av vegglim dekkes de vanligste limejobbene av tapet,
glassfibervev, tekstil og papir samt våtrom.

LIMTYPER OG STB-KODER
STB står for Sveriges Tapetindustriers
Bransjeråd, som merker produktene
sine for å gi en veiledning ved valg av
egnet lim til ulike typer tapeter.

Stivelsebasert				
Metylcellulose				
Metylcellulose med PVAC			

FERDIGBLANDET LIM
Stivelsebasert med eller uten		

PVAC-forsterker
Vevlim, maskintilpasset			

Vevlim med <20% tørrinnhold		

Vevlim med >20% tørrinnhold		

Lim for dimensjonsstabile tapeter		

Våtromslim				
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WALL

STRONG

FOR GROVE STRUKTURTAPETER

WATER
BASED TEC

Wall Strong er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert
på stivelse og PVAc.
BRUKSOMRÅDE
Wall Strong er for oppsetning av
glassfiber- og jutevev, tekstil-,
struktur- og vinyltapet med papirbakside i tørre rom på sugende og
malte underlag. Limet påføres med
roller.

TEKNISKE DATA
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 20 ± 2 vekts-%
Kan males over: Ja
SPESIELLE KRAV

• Kun for tørre rom

UNDERLAG
• Gipsplater
• Sponplater
• Betong og pussvegger
• Veggsparklede overflater
• Malte underlag
• Tapetserte overflater

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

5l

4044/42758100

1

90

7311020040444

15 l

4043/42758126

1

36

7311020040437
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WALL

COMBI

KOMBINASJONSLIM
FOR MANGE TAPETTYPER

Wall Combi er et ferdigblandet, vannbasert kombinasjonslim basert
på stivelse og EVA.
BRUKSOMRÅDE
Wall Kombi er for tapetsering av papirtapet, tapeter med ikke-vevd
bakside, akrylstrukturtapeter og
tynnere glassfibervev i tørre rom på
sugende eller malt underlag. Limet
påføres med roller eller tapetmaskin.

TEKNISKE DATA
Farge: Beinhvit
Tørrinnhold: 13 ± 2 vekts-%
Limforbruk: Ca. 4 m²/liter avhengig
av materiale og påføringsmetode.
Brannfarlig: Nei
Påføring: Roller eller tapetmaskin
Kan males over: Ja
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C

UNDERLAG
Gipsplater
Sponplater
Betong og pussvegger
Veggsparklede underlag
Tapetserte overflater
Malte underlag

•
•
•
•
•
•

SPESIELLE KRAV

• Kun for tørre rom

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

1l

4812/4209224

6

324

7311020048129

5l

4811/42758202

1

90

7311020048112

15 l

4810/42758236

1

33

7311020048105
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NON

WOVEN
FOR IKKE-VEVDE TAPETER

Non Woven er et ferdigblandet og vannbasert tapetlim. Limets
bindemiddel består av stivelse og PVAc.
BRUKSOMRÅDE
Non Woven er et spesiallim for tapetsering med dimensjonsstabile tapeter med ikke-vevd bakside i
tørre rom på sugende eller malte
underlag. Limet påføres med roller
eller tapetmaskin.

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 20 ± 2 vekts-%
Limforbruk: Ca. 3-5 m²/l avhengig
av materiale
Brannfarlig: Nei
Påføring: Roller eller tapetmaskin
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C

UNDERLAG
Gipsplater
Sponplater
Betong og pussvegger
Veggsparklede overflater
Malte underlag

•
•
•
•
•

SPESIELLE KRAV

• Kun for tørre rom
• Kan ikke males over

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL
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EAN-KODE

1l

4036/42757865

6

324

7311020040369

5l

4035/42757873

1

90

7311020040352

15 l

4034/42758043

1

33

7311020040345

WALL

SUPER

EKSTRA STERKT FOR
KRAFTIG VEV OG TAPET

Wall Super er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert
på stivelse og PVAc, med ekstra høy klebeevne.
• Veggsparklede overflater
• Malte underlag
• Tapetserte overflater

BRUKSOMRÅDE
Vegglim med ekstra høy klebeevne
for å håndtere liming av kraftigere
materialer. For renoveringsduker og
for tapetsering med glassfiber- og
jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapet med papirbakside i tørre rom
på sugende og malte underlag. Limet påføres med roller.

TEKNISKE DATA
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 22 ± 2 vekts-%
Kan males over: Ja

UNDERLAG

• Gipsplater
• Sponplater
• Betong og pussvegger

SPESIELLE KRAV

• Kun for tørre rom

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

5l

2369/22816615

1

90

7311020023690

15 l

2370/22881601

1

36

7311020023706
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WALL

ADHESIVE
TAPETLIM SOM ER LETT Å PÅFØRE

Wall Adhesive er et ferdigblandet, vannbasert tapetlim basert på
stivelse.
TEKNISKE DATA
Farge: Beinhvit
Tørrinnhold: 13 ± 2 vekts-%
Limforbruk: Ca. 4 m²/liter avhengig
av materiale og påføringsmetode
Brannfarlig: Nei
Påføring: Roller, pensel eller tapetmaskin ifølge tapetprodusentens anvisninger
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C

BRUKSOMRÅDE
Wall Adhesive er tilpasset for tapetsering av papir- og akrylstrukturtapeter i tørre rom på sugende og
malte underlag. Limet påføres med
roller eller tapetmaskin.
UNDERLAG
Gipsplater
Sponplater
Betong og pussvegger
Veggsparklede overflater

•
•
•
•

SPESIELLE KRAV

• Kun for tørre rom
• Kan ikke males over
FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

1l

4033/42909054

6

324

7311020040338

5l

4032/42757801

1

90

7311020040321

15 l

4031/42757820

1

33

7311020040314
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WALL

STANDARD
FOR GLASSFIBERVEV, STRUKTUROG VINYLTAPETER

Wall Standard er et ferdigblandet, vannbasert tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc.
BRUKSOMRÅDE
Wall Standard er tilpasset for tapetsering med glassfibervev, strukturog vinyltapeter med papirbakside
i tørre rom på sugende og malte
underlag. Limet påføres med roller.

TEKNISKE DATA
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 16 ± 2 vekts-%
Kan males over: Ja

UNDERLAG
Gipsplater
Sponplater
Betong og pussvegger
Veggsparklede overflater
Malte underlag
Tapetserte overflater

SPESIELLE KRAV

•
•
•
•
•
•

FORPAKNING

• Kun for tørre rom

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

1l

4041/42758062

6

324

7311020040413

5l

4040/42758077

1

90

7311020040406

15 l

4039/42758081

1

36

7311020040390
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WET

ROOM

FOR VÅTROMSTAPETER

Wet Room er et ferdigblandet, vannbasert våtromslim basert på
stivelse og EVA.
UNDERLAG
Gipsplater
Sponplater
Betong og pussvegger
Veggsparklede overflater
Malte underlag

BRUKSOMRÅDE
Wet Room egner seg ved tapetsering med tynne våtromstapeter,
skummede og homogene våtromstapeter med opptil 0,6 mm tykkelse og glassfiber vev i våte rom på
sugende og tette underlag. Tykkere
materialer og vinyl på vinyl limes
med Floor & Wall Tac. Egner seg
godt til liming av tapetbord på vinyltapeter. Påføres med roller.

•
•
•
•
•

TEKNISKE DATA
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C
Farge: Hvit
Tørrinnhold: 35 ± 2 vekts-%
Kan males over: Ja

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL
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EAN-KODE

1l

4048/42909160

6

324

7311020040482

5l

4047/42758153

1

90

7311020040475

15 l

4046/42758164

1

36

7311020040468

POWDER

ADHESIVE
TAPETKLISTER I FLAKFORM

Powder Adhesive er et tapetklister i flakform basert på
stivelse.
BRUKSOMRÅDE
Powder Adhesive blandes med
vann og er tilpasset for tapetsering med papirtapeter i tørre rom
på sugende underlag. Limet påføres
med roller eller tapetmaskin.
UNDERLAG
Gipsplater
Sponplater
Betong og pussvegger
Veggsparklede overflater
Gammel papirtapet

•
•
•
•
•

TEKNISKE DATA
Limforbruk: 4-5 m²/liter ferdigblandet klister
Brannfarlig: Nei
Påføring: Tapetmaskin, roller eller
pensel
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn 18°C
SPESIELLE KRAV

• Kun for tørre rom
• Kun for sugende underlag
• For kraftigere papirtapeter bør
man bruke Wall Adhesive

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

250 gr

4029/42758338

10

810

7311020040291

500 gr

4028/42758361

10

450

7311020040284
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REMOVER
BRUKSFERDIG
TAPETFJERNINGSMIDDEL

Remover er et fjerningsmiddel basert på fortykningsmidler, tensider og vann
TEKNISKE DATA
Limforbruk: 2-4 liter/m²
Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn +18 °C

BRUKSOMRÅDE
Bruksferdig tapetfjerner
UNDERLAG

• Papirtapeter
• Vev- og sjøgresstapeter oppsatt

SPESIELLE KRAV

• Eventuelle rester av Remover

med tapetklister eller vevlim

vaskes helt bort fra underlaget
innen veggen tapetseres eller
males.

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

5l

4050/42758274

1

90

7311020040505

15 l

4049/42758285

1

27

7311020040499
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TILBEHØR

CELLULOSESVAMP
PERFEKT FOR VASKING AV TAPET

Bostik cellulosesvamp har høy absorberingsevne. «Skinnet» rundt
svampen stopper drypp og øker holdbarheten.
BRUKSOMRÅDE
Fjerning av overflødig lim og limflekker på papir- og ikke-vevde tapeter
ved tapetsering. Kan til og med brukes til å fjerne overflødig lim ved liming av glassfibervev. Til og med for
rengjøring av fliser ved fuging.

TEKNISKE DATA
Rengjøring: Vann
Oppbevaring: Oppbevares tørt

FORPAKNING

ART. NR.

FRP/
TFP

FRP/PALL

EAN-KODE

nr. 3, 10 x 1

6497/21521109

100

2000

7311020064976

nr. 4, 10 x 1

6498/21521117

60

1200

7311020064983
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Vi hjelp
TEKNISK STØTTE
Vi er klare over at produktene våre er en del av en byggeprosjekt,
hvor alle deler virker sammen. Materialer, kvalitet, håndverk
og tid går hånd i hånd. Derfor er vår kundetjeneste og tekniske
støtte tilgjengelig for å hjelpe deg med rådgiving og detaljert
produktinformasjon.
Vår tekniske support er tilgjengelig for å hjelpe deg i valg og
bruk av våre produkter og systemer. Vi hjelper deg for eksempel med løsninger for å forberede overflater på riktig måte, samt
fremgangsmåter for liming, sparkling, fuging, osv. Alt, selvfølgelig, i fulloverensstemmelse med de bransjereglene som gjelder.

VELKOMMEN TIL BOSTIK.NO
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042-19 50 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

per deg!
På bostik.no finner du forhandlere og kan spore bestillingene dine.
Det finnes også massevis av produktinformasjon:
• Tekniske datablader
• Sikkerhetsdatablad
• Arbeidsbeskrivelser med
• Miljøerklæring
teknisk rådgivning
• CE-informasjon
• Produktblad
• Sertifikat
• Produktbilder
• Monteringsveiledning

SKANN QR-KODEN på produktet ditt for rask tilgang til teknisk produktinformasjon og sikkerhetsinformasjon direkte på telefonen!

KONTAKT OSS

69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no
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