
Seinäliima 
ammattilaisille

BOSTIK HERNIA PROFESSIONAL 
VALIKOIMA MAALAREILLE

Kuva: Borås-tapetit

Laaja valikoima

Helppolevitteinen

Ympäristöystävällinen



Laaja seinäliimavalikoimamme soveltuu yleisimpien tapettien, 

kuten lasikuitu-, tekstiili- ja paperitapettien liimaukseen, 

myös märkätiloissa. Tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustie-

dotteet ovat saatavilla verkkosivullamme.

ENNEN SEINÄLIIMAN VALINTAA

Aloita etsimällä tapettirullan STB-koodi. Vertaa sitten tapetin 

koodia taulukossa olevaan seinäliiman koodiin. STB-koodit ovat 

alan yhteinen standardi, joka löytyy sekä tapettipakkauksista 

että seinäliimoista. Sitä voidaan käyttää ohjeena valittaessa so-

pivaa liimaa erilaisille tapeteille. Teemme yhteistyötä johtavien 

tapetinvalmistajien ja erilaisten ammattijärjestöjen kanssa, 

jotta voimme kehittää ja tarjota jatkuvasti kilpailukykyistä 

tuotevalikoimaa.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

Tiedämme kehittämiemme tuotteiden vaikuttavan ympäris-

töön. Siksi meidän on pyrittävä olemaan johtoasemassa 

ympäristöajattelussa. 

Olemme minimoineet liimapäästön, mikä vähentää hajua ja 

parantaa työympäristöä. Kaikki tuotteet ovat vesiliukoisia ja 

myrkylliset kemikaalit on poistettu. 

Bostik Hernia Professional on saatavilla vain maalikaupoissa. Se on 
erityisesti ammattikäyttöön suunniteltu seinäliimavalikoima. Se on 
koostumukseltaan erittäin helposti juoksevaa sekä levitettävää, jotta sillä 
saadaan optimaalinen tulos ilman liimajäämiä, kuplia tai muita haittoja. 

M1 merkitsee Suomen ympäristönormien mukaan rakennusmateriaalien kor-

keinta luokkaa. 
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Hernia Trio, STB-koodi    ,  ,   

Hernia TRIO on valmiiksi sekoitettu tärk-

kelys- ja EVA-perustainen yhdistelmälii-

ma. Liima on tarkoitettu paperitapettien 

ja non-woven-taustaisten tapettien, ak-

ryylistruktuuritapettien ja kevyempien 

non-woven-tapettien liimaukseen huokoi-

sille ja maalatuille pinnoille kuivissa tiloissa. 

Liima levitetään telalla tai tapetointikoneel-

la. Liima täyttää päästöluokan M1 vaatimuk-

set. Saatavana 1, 5 ja 15 litran purkeissa. Artik-

kelinumero: 4943, 4944, 4945

Hernia PVP Variant, STB-koodi  
Hernia PVP Variant on valmiiksi sekoitettu, 

tärkkelys- ja PVAc-perustainen dispersioliima. 

Liima soveltuu lasikuitutapettien sekä paperi-

taustaisten struktuuri- ja vinyylitapettien lii-

maukseen huokoisille ja maalatuille pinnoille 

kuivissa tiloissa. Liima levitetään telalla. Saa-

tavana 1, 5 ja 15 litran purkeissa. Artikkelinu-

mero: 4940, 4941, 4942

Hernia 1870, STB-koodi 
Hernia 1870 on valmiiksi sekoitettu, vesi- ja 

tärkkelysperustainen tapettiliima. Liima so-

veltuu paperi- ja akryylistruktuuritapettien 

liimaukseen huokoisille ja maalatuille pinnoil-

le kuivissa tiloissa. Liima levitetään telalla tai 

tapetointikoneella. Saatavana 1, 5 ja 15 litran 

purkeissa. Artikkelinumero: 4932, 4933 & 

4934

Hernia PVP Extra, STB-koodi   
Hernia PVP Extra on valmiiksi sekoitettu, 

PVAc-perustainen dispersioliima, jolla on 

luja tarttuvuus ja korkea kuiva-ainepitoisuus 

Liima on tarkoitettu lasikuitutapettien ja pa-

peritaustaisten juutti-, tekstiili-, struktuuri- 

ja vinyylitapettien liimaukseen huokoisille ja 

maalatuille pinnoille kuivissa tiloissa. Liima 

levitetään telalla. Saatavana 5 ja 15 litran pur-

keissa. Artikkelinumero: 4938, 4939

Hernia Non Woven, STB-koodi    
Hernia Non Wowen on vesiperustainen, poly-

meerivahvistettu tärkkelysliima mitanpitä-

vien ja non-woven-taustaisten tapettien, 

esim. Borås MOMENT® ja EASY UP®, liimauk-

seen huokoisille ja maalatuille pinnoille kuivis-

sa tiloissa. Liima levitetään telalla tai tapetoin-

tikoneella. Liima täyttää päästöluokan M1 

vaatimukset. Saatavana 1, 5 ja 15 litran pur-

keissa. Artikkelinumero: 4946, 4947 & 4948

PAPERI-
TAPETTI

NON-WOVEN-
TAPETTI

LASIKUITUTAPETTI MÄRKÄTILA-
TAPETTI

ENTISÖINTI-
TAPETTI

Hernia 1870 X

Hernia Non Woven X

Hernia PVP Variant X X

Hernia PVP Extra X X

Hernia Trio X X X

Hernia 1853 X X

Hernia KP4 X X

Hernia 1853, STB-koodi   
Hernia 1853 on valmiiksi sekoitettu tärkke-

lys- ja PVAc-perustainen dispersioliima. Lii-

ma soveltuu lasikuitutapettien sekä paperi-

taustaisten struktuuri- ja vinyylitapettien 

liimaukseen huokoisille ja maalatuille pin-

noille kuivissa tiloissa. Liima levitetään pai-

neruiskulla tai tapetointikoneella Saatava-

na 15 litran purkeissa. Artikkelinumero: 4042

Hernia KP4, STB-koodi  
Hernia KP4 on valmiiksi sekoitettu vesiperus-

tainen, modifioitu EVA-perustainen disper-

sioliima. Liima on tarkoitettu ohuiden (enin-

tään 0,6 mm paksuisten) vaahtotaustaisten ja 

homogeenisten märkätilatapettien liimauk-

seen märkätiloissa huokoisille ja tiiviille pin-

noille Paksummat materiaalit ja vinyylitape-

tit liimataan Start Combi -liimalla. Sopii hyvin 

tapettiboordien liimaukseen vinyylitapeteil-

le. Levitetään telalla. Saatavana 1, 5 ja 15 litran 

purkeissa. Artikkelinumero: 4935, 4936, 4937

JAUHELIISTERI STB-KOODIT

Tärkkelysperustainen 

Metyyliselluloosa   

Metyyliselluloosa sekä PVAC   

VALMIIKSI SEKOITETTU LIIMA STB-KOODIT

Tärkkelysperustainen, joko PVAC-vahvistettu tai 

ilman vahvistusta


Kudosliima, konesovitteinen  

Kudosliima < 20 % kiintoainetta 

Kudosliima > 20 % kiintoainetta  

Liima mitanpitäville tapeteille   

Märkätilaliima 
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Bostik AB 

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden 

www.bostik.fi

Smart help
010 84 38 800


