
LANG ÅBENTID

HØJ LIMSTYRKE

SMIDIG PÅFØRING

DEN SMARTESTE MÅDE AT REDDE DINE VÆGGE PÅ

Skan koden for 
alle informationer 
Om Recover Light

Recover Light
Visse overflader kræver ekstra god forbehandling. Red dine gamle eller beskadigede vægge med 

denne nyudviklede speciallim, der er specielt tilpasset renoveringsvæv!

Den høje limstyrke og den lange åbentid giver optimale forudsætninger for et godt resultat. 

Betydelig enklere og mere tidsbesparende sammenlignet med bredspartling.

Smidig påføring 
Recover påføres smidigt med en malerrulle og giver et jævnt og stabilt underlag for videre 

tapetsering eller maling. 

ART.NR PAKN.-STØRRELSE PAKN./PALLE
6368 5 liters spand 90 stk.

6378 15 liters spand 36 stk.



Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

Tlf: 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
Book dato og tidspunkt med din 
forhandler eller kontakt os  
for yderligere information.

www.bostik.dk

HURTIG OG LET  

AT PÅFØRE

Egnet til både bredspartling  

og fugespartling af gipsplader.  

Egnet til både vægge og loft. 

TIL AFSLUTTENDE  

FINISH OG TYNDE LAG

Fin bredspartling, spartling af tapetsam

menføjninger, sidste spartling på gips

plader, reparation af vægge indendørs.

RULBAR VARMEISOLERENDE 

VÆGBEKLÆDNING

Giver et bedre indendørsklima.  

Kan påføres på alle typer vægge. 

Varmebesparelse på op til 15 %.

MEDIUMGRADERET HÅND

SPARTELMASSE MED HØJ FYLDEVNE

Til spartling af sammenføjninger og 

bredspartling indendørs i tørre rum.

TIL ET PROFESSIONELT  

SLUTRESULTAT

Let at påføre på væg eller tag. Egner sig 

både til spartling af sammenføjninger  

og bredspartling. 

MED EKSTRA FYLDEVNE 

TIL STORE FLADER

Spartling af murede og pudsede flader, 

murstensvægge osv. samt til repara

tion af skader og huller indendørs.

FINKORNET SANDSPARTELMASSE TIL  

INDVENDIGE VÆGGE OG TAGET

Til bredspartling, spartling af fuger, 

tapetsammenføjninger og repara

tioner på vægge og tagoverflader.

OPFYLDER HØJE KRAV  

TIL FYLDEVNE

Under vådrumstæpper. Hæfter godt  

på underlaget og giver en hård,  

stærk overflade.

Den rette spartelmasse  
til de rigtige vægge

I Bostiks opdaterede og brede sortiment af vægspartelmasser finder du 
både praktiske og smarte spartelmasser til dine vægge! Uanset om du 

skal bredspartle væggene i dit nye hus, eller du skal reparere en 
beskadiget væg, har Bostik den rigtige spartelmasse til dig.
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