
HURTIGTTØRRENDE

MEGET DRØJ I BRUG

SMIDIG KONSISTENS

DEN SMARTESTE MÅDE AT REDDE DINE VÆGGE PÅ

Skan koden for 
alle informationer 

om Recover

Recover
V i s s e  ove r f l a d e r k r æve r e k s t r a  g o d 

forbehandling Red dine gamle eller beskadigede 

vægge med denne nyudviklede speciallim, der 

er specielt tilpasset renoveringsvæv!

Optimal konsistens 
Den gode vandfasthed og den optimale 

konsistens gør det muligt at påføre tykke 

lag, uden at det løber. Betydeligt 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: 30860236  •  Frp strl: 5 liters spand  •  Frp/pall: 90 spande



Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

Tlf: +45 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Book dat og tidspunkt med din 
forhandler eller kontakt os for 
yderligere information. 

www.bostik.se

TIL GLASFIBERVÆV, STRUKTUR- OG 

VINYLTAPETER

Wall Standard er velegnet til opsætning 

af glasfibervæv, struktur- og vinyltapeter 

med papirbagside.

EKSTRA STÆRK TIL KRAFTIGT VÆV 

OG TAPET

Væglim med ekstra høj hæfteevne 

til limning af kraftigere materiale. 

Kan med fordel anvendes til 

renoveringsvæv.

TAPETLIM, DER ER LET AT PÅFØRE

Wall Adhesive er velegnet til opsætning 

af papir- og akrylstrukturtapeter.

TIL NON-WOVEN-TAPETER

Non Woven er en speciallim til 

opsætning af dimensionsstabile 

tapeter med non-woven bagside.

KOMBINATIONSLIM TIL MANGE 

TAPETTYPER

Wall Kombi til opsætning  af papirtapet, 

tapeter med non-woven-bagside, 

akrylstrukturtapeter og tyndere 

glasfibervæv

TIL VÅDRUMSTAPETER

Wet Room – til opsætning  

af tynde vådrumstapeter, 

skummede og homogene 

vådrumstapeter og glasfibervæv.

TIL GROVE STRUKTURTAPETER

Wall Strong er velegnet til 

opsætning af glasfibervæv, jutevæv 

samt tekstil-, struktur- og 

vinyltapeter med papirbagside.

BRUGSFÆRDIGT 

TAPETFJERNELSESMIDDEL

Remover er et tapetfjernelses- 

middel til papir- , væv- og 

søgræstapeter opsat med 

tapetklister eller væglim.

TAPETKLISTER I PULVERFORM

Powder Adhesive blandes  

med vand og anvendes til 

opsætning af papirtapeter.

Opdag vores smarte væglim 
– vi har produkter til alle formål
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