
Seinäliima kaikille
BOSTIK UNIVERSAL – TEE-SE-ITSE-VALIKOIMA

Kuva: Borås-tapetit

Laaja valikoima

Helppolevitteinen

Ympäristöystävällinen



ENNEN SEINÄLIIMAN VALINTAA

Aloita etsimällä tapettirullan 

STB-koodi. Vertaa sitten tapetin 

seinäliiman koodiin. STB-koodit ovat 

alan yhteinen standardi, joka löytyy 

sekä tapettipakkauksista että 

seinäliimoista. Sitä voidaan käyttää 

ohjeena valittaessa sopivaa liimaa 

erilaisille tapeteille.

Smart help
1-800-726-7845
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Puhelin  010 84 38 800

info.fi@bostik.com

www.bostik.fi

Wall Super, STB-koodi  

Wall Super on valmiiksi sekoitettu vesi-, 

tärkkelys- ja PVAc-perustainen tapetti- ja 

kudosliima, jolla on erittäin luja tarttuvuus. 

Liima soveltuu raskaammille materiaaleille 

ja lasikuitutapettien sekä paperitaustaisten 

juutti-, tekstiili-, struktuuri- ja vinyylitapet-

tien liimaukseen huokoisille ja maalatuille 

pinnoille kuivissa tiloissa. Wall Superia levi-

tetään telalla.Saatavana 5 ja 15 litran purkeis-

sa. Artikkelinumero: 2369, 2370

Non Woven, STB-koodi   

Non Woven on valmiiksi sekoitettu vesiperus-

tainen tapettiliima. Liiman sideaine koostuu 

tärkkelyksestä ja PVAc:stä. Liima on erikoislii-

ma mitanpitävien ja non-woven-taustaisten 

tapettien (esim. Borås MOMENT® ja EASY 

UP®) liimaukseen huokoisille ja maalatuille 

pinnoille kuivissa tiloissa. Non Woven levite-

tään telalla tai tapetointikoneella. Saatavana 

1, 5 ja 15 litran purkeissa. Artikkelinumero: 

4036, 4035, 4034

Wall Strong, STB-koodi  

Wall Strong on valmiiksi sekoitettu vesi-, tärk-

kelys- ja PVAc-perustainen kudos- ja tapetti-

liima, jolla on korkea kuiva-ainepitoisuus.  Lii-

ma on tarkoitettu lasikuitutapettien ja 

paperitaustaisten juutti-, tekstiili-, struktuu-

ri- ja vinyylitapettien liimaukseen huokoisille 

ja maalatuille pinnoille kuivissa tiloissa. Wall 

Strong levitetään telalla tai tapetointikoneel-

la. Saatavana 5 ja 15 litran purkeissa. Artikkeli-

numero: 4044, 4043

Wall Combi, STB-koodi   ,  , 
Wall Combi on valmiiksi sekoitettu tärk-

kelys- ja EVA-perustainen yhdistelmälii-

ma. Liima on tarkoitettu paperitapettien ja 

non-woven-taustaisten tapettien, akryy-

listruktuuritapettien ja kevyempien lasikui-

tutapettien liimaukseen huokoisille ja maa-

latuille pinnoille kuivissa tiloissa. Wall Combia 

levitetään telalla tai tapetointikoneella. Saa-

tavana 1, 5 ja 15 litran purkeissa. Artikkelinu-

mero: 4812, 4811, 4810

Wall Adhesive, STB-koodi 
Wall Adhesive on valmiiksi sekoitettu vesi- ja 

tärkkelysperustainen tapettiliima. Liima so-

veltuu paperi- ja akryylistruktuuritapettien 

liimaamiseen huokoisille ja maalatuille pin-

noille kuivissa tiloissa. Wall Adhesive levite-

tään telalla.Saatavana 1, 5 ja 15 litran purkeis-

sa. Artikkelinumero: 4033, 4032, 4044

Bostik on selvä markkinajohtaja seinäliimoissa, koska olemme kuunnelleet tuotteita kehit-

täessämme käyttäjien mielipidettä niiden koostumuksesta, liimauslujuudesta ja kuivumis-

ajasta. Seinäliimamme ovat helposti juoksevia, mutta samalla riittoisia. Siksi oikean määrän 

levittäminen on helppoa – sekä telalla että tapetointikoneella. Laaja seinäliimavalikoimam-

me soveltuu yleisimpien tapettien, kuten lasikuitu-, tekstiili- ja paperitapettien liimaukseen, 

myös märkätiloissa. 

Wall Standard, STB-koodi  

Wall Standard on valmiiksi sekoitettu tapet-

ti- ja PVAc-perustainen vesi- ja kudosliima. 

Liima soveltuu lasikuitutapettien sekä pape-

ritaustaisten struktuuri- ja vinyylitapettien lii-

maukseen huokoisille ja maalatuille pinnoille 

kuivissa tiloissa. Wall Superia Standard telalla. 

Saatavana 1, 5 ja 15 litran purkeissa. Artikkeli-

numero: 4041, 4040, 4039

Wet Room, STB-koodi  
Wet Room on valmiiksi sekoitettu tärkkelys- 

ja EVA-perustainen liima märkätilatapettien 

liimaukseen. Liima on tarkoitettu ohuiden 

(enintään 0,6 mm paksuisten) vaahtotaus-

taisten ja homogeenisten märkätilatapettien 

sekä lasikuitutapettien liimaukseen märkäti-

loissa huokoisille ja tiiviille pinnoille Paksum-

mat materiaalit ja vinyylitapetit liimataan 

Floor & Wall Tac -liimalla. Sopii hyvin tapetti-

boordien liimaukseen vinyylitapeteille. Levi-

tetään telalla. Saatavana 1, 5 ja 15 litran pur-

keissa. Artikkelinumero: 4048, 4047, 4046

Remover
Remover on käyttövalmis sakeutusaine- ten-

sidi- ja vesiperustainen tapetin poistoaine. 

Saatavana 5 ja 15 litran purkeissa. Artikkelinu-

mero: 4050, 4049
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