HØY LIMSTYRKE
LANG ÅPNINGSTID
SMIDIG PÅFØRING

Recover Light
DEN SMARTESTE MÅTEN FOR Å REDDE DINE VEGGER
Enkelte overflater trenger ekstra forbehandling. Redd dine gamle eller skadede vegger med dette
nyutviklede spesiallimet tilpasset renoveringstapeter!
Den høye limstyrken og lange åpningstiden gir optimale forutsetninger for et godt resultat.
Betydelig enklere og mer tidsbesparende sammenlignet med bredsparkling.
Smidig påføring
Recover påføres smidig med en roller og gir et glatt og stabilt underlag for videre tapetsering
eller maling.
ART.NR
6368
6378

FRP.STØRRELSE
5 l bøtte
15 l bøtte

FRP/PALL
90 stk.
36 stk.

Skann koden for
fullstendige opplysninger
om Recover Light

Rett sparkel til rett vegg
I Bostiks oppdaterte og brede utvalg av veggsparkler vil du finne både
smarte og praktiske tips til dine vegger. Enten du trenger å bredsparkle
veggene i ditt nye hjem, eller behøver reparere en ødelagt vegg
vil du finne din sparkel med Bostik.

RASK OG ENKEL
Å PÅFØRE
Til både bredsparkling og
skjøtesparkling av gipsplater.
Fungerer både på vegg og tak.

RULLBAR VARMEISOLERENDE
VEGGBEKLEDNING
For bedre inneklima. Kan påføres
alle typer vegg. Gir opptil 15 %
varmebesparelse.

FINKORNET SANDSPARKEL TIL
INNVENDIGE VEGGER OG TAK
Til bredsparkling, sparkling av skjøter
og reparasjoner på vegg- og takflater.

FOR FINISH
OG TYNNE LAG
For fin bredsparkling av tapetskjøter,
avsluttende sparkling av gipsplater,
reparasjon av vegger innendørs.

Lett å påføre på vegger eller tak.
Fungerer både som skjøtesparkel
og bredsparkel.

MEDIUMGRADERT HÅNDSPARKEL
MED GOD FYLLEVNE
Til skjøte- og bredsparkling
i tørre rom innendørs.

OPPFYLLER HØYE
KRAV TIL FYLLEVNE
Velegnet under våtromsbelegg.
Har god vedheft mot underlaget
og gir en hard og sterk overflate.

KONTAKT OSS

Smart
hjelp
Tlf:
69 19
06 00
1-800-726-7845
info.no@bostik.com
Avtal dag og tid med din selger
eller kontakt oss for mer
informasjon.
www.bostik.no

Art. nr. 6387/1706

MED EKSTRA FYLLEVNE
FOR STORE FLATER
Til sparkling av murte og pussede
overflater, teglvegger etc. og rep
arasjon av skader og hull innendørs.

FOR ET PROFESJONELT
SLUTTRESULTAT

