
PROFESJONELL SPESIALTAPE



Ett profesjonelt tilpasset
sortiment

Bostik Roll er en produktinnovasjon som kombinerer 

forsterket vev med avanserte lim for profesjonell gulv-

montering. Den nye Bostik Roll-serien er utviklet etter 

studier og intervjuer av produsenter, brukere, entreprenører 

og grossister. Produktutvikling har resultert i uovertruffede 

egenskaper for rask og enkel montering av gulvmaterialer. 

Ettersom tapen festes umiddelbart, kan arbeidet fortsette 

uten ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til løsemid-

delbasert kontaktlim og oppfyller flere miljøstandarder som 

BVB, BREEAM og Sunda Hus.

Flere bruksområder:
• Oppbrett av tepper

• Montering av lister og kabelkanaler

• Trappeneser

• Antiskli og  beskyttelsesplater

• Våtromsbelegg

Bostik Roll er et unikt utvalg av spesialtape for PVC-trapper, våtroms-
vinyl, trappeneser og mange flere bruksområder. Bostik Roll er 
enkel å bruke med umiddelbar påføring uten ventetid.



BOSTIK ROLL 25/50/85

BOSTIK ROLL 240

BOSTIK ROLL MT35

BOSTIK ROLL SD50

FOR LISTER OG HJØRNER 

Forsterket spesialtape for montering 

av alle typer gulvlister. Montering av 

ulike typer gulvmaterialer, f.eks. 

tekstil-tepper, nålefilt, harde PVC-

fliser. Fungerer også for montering 

av kabelkanaler. Et godt alternativ 

til løsemiddelbasert kontaktlim. 

Levereres i rull 25, 50 og 85 mm 

bredde - lengde 50 m 

FOR TRAPPER 

Forsterket spesialtape for montering 

av alle typer gulvmaterialer i trapper: 

PVC, gummi, linoleum, nålefilt og 

tekstiltepper. Også egnet for pre-

formet PVC- og gummi. Egnet for 

montering av beskyttelsesplater for 

vegg i sykehusmiljø. Levereres i rull 

240 mm bredde - lengde 25 m

SPESIAL & FLERSIDIG

Dobbelsidig skumtape med bredt 

bruksområde. Fungerer for montering 

av trappeneser på metalltrinn, speil, 

dekorative materialer og paneler. Kan 

også brukes til å montere den første 

raden med parkett. Levereres i rull 

35 mm bredde - lengde 25 m.

KONSEPT FOR VÅTROM (PVC) 

Spesialtape for veggvinyl i våtrom. 

Svært tynn for å ikke synes gjennom 

en veggvinyl. Erstatter kontaktlim 

for vanskelige påføringer i våtrom. 

Brukes for ytre- og indre hjørner på 

våtromsvegger samt ved gulv-/

veggvinkler. Levereres i rull 

48  mm bredde - lengde 50 m.

Bruksområde

• Trapper, alle typer boliginstallasjoner

• Preformede trinn, (pvc, gummi)

• Slitesterke gulvfliser

Bruksområde

• Trappeneser for metall trinn

• Speil

• Treverk

• Parkett, (installering av den første raden)

Bruksområde

• Våtromsbelegg PVC

• Indre- og ytre hjørner

• Overlapp mellom vegg og gulv i våtrom

Bruksområde

• Hjørne og hulkillister

• Gulvlister

• Dekkplater

• PVC-trappeneser



BOSTIK ROLL 25/50/85 BOSTIK ROLL 240

BOSTIK ROLL MT35 BOSTIK ROLL SD50

ART.NR. MÅL FORP. EAN/NOBB

30860694 25 mm x 50 m 8 ruller/krt 7311020064020/ 
53518413

30860695 50 mm x 50 m 5 ruller/krt 7311020064037/ 
53518852

30860696 85 mm x 50 m 3 ruller/krt 7311020064044/ 
53518901

ART.NR. MÅL FORP. EAN/NOBB

30860698 35 mm x 25 m 8 ruller/krt 7311020064068/ 
55276321

ART.NR. MÅL FORP. EAN/NOBB

30860699 48 mm x 50 m 5 ruller/krt 7311020064075/ 
55276336

ART.NR. MÅL FORP. EAN/NOBB

30860697 240 mm x 25 m 1 rull/krt 7311020064051/ 
53519022

• Permanent installasjon.

• Meget motstandsdyktig.

• Rask installasjon - enkelt og rent.

• Ingen ventetid - umiddelbar montering.

• Forhindrer gulvet fra å gli eller få bretter.

• Motstandsdyktig mot plastiseringsmiddel.

• Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +120 °C).

• Fungerer med gulvvarme.

• Løsemiddelfri.

• Ikke brannfarlig.

• Meget lave utslipp:  EMICODE EC1 Plus.

• Oppfyller kravene til LEED og BREEAM. 

• For installasjon av gulvmateriale i trapper.

• Meget motstandsdyktig.

• Rask installasjon - enkelt og rent.

• Ingen ventetid - umiddelbar montering.

• Motstandsdyktig mot plastiseringsmiddel.

• Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +120 °C).

• Fungerer med gulvvarme.

• Løsemiddelfri.

• Ikke brannfarlig.

• Meget lave utslipp:  EMICODE EC1 Plus.

• Oppfyller kravene til LEED og BREEAM. 

• Rask og permanent installasjon.

• Kompenserer for ujevnheter i underlaget.

• Enkel og ren påføring. 

• Omgående bruk av montert overflate.

• Høy limstyrke. 

• Allsidig.

• Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +100 °C).   

• Løsningsmiddelfri, ftalat-fri.

• Fungerer med gulvvarme.

• Reduserer lyd og vibrasjoner.

• Ikke brannfarlig.

• Meget lave utslipp.

• Meget tynn tape, ikke synlig  

gjennom en veggvinyl.

• Rask installasjon, enkelt og rent.

• Gir umiddelbar installasjon, ingen ventetider.

• Motstandsdyktig mot plastiseringsmiddel.

• Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +120 °C).

• Fungerer med gulvvarme.

• Inneholder ikke løsemidler og ftalater.

• Ikke brannfarlig, erstatter løsningsmiddelbaserte 

kontaktlim.

• Meget lave utslipp, EMICODE EC1 Plus.

• Oppfyller kravene til LEED og BREEAM.

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no
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