
Vegglim for 
profesjonelle

BOSTIK HERNIA PROFESSIONAL 
ET UTVALG FOR HÅNDVERKERE

Foto: Boråstapeter

Stort utvalg

Beste miljøvalg

Lettanvendelig



Vårt brede utvalg i vegglim dekker de vanligste tapetliminger 

av vev, glassfiber, tekstil og papir samt våtrom.  Produktdata-

blad og sikkerhetsdatablad finner du på vår hjemmeside.

FØR DU VELGER VEGGLIM

Start med å se etter tapetrullens STB-kode. Deretter matches 

tapetkoden med vegglimet i tabellen. STB-koder er en felles 

bransjestandard som finnes på både tapetforpakninger og 

vegglim slik at det kan gis en veiledning ved valg av passende 

lim til ulike tapettyper.

Vi følger tidens utvikling og tilbyr konkurransedyktige utvalg 

av produkter og samarbeider med ledende tapetprodusenter 

og flere ulike bransjeorganisasjoner.

FOKUS PÅ MILJØ

Vi gjør hele tiden vårt beste for å være i forkant innenfor mil-

jø, ettersom vi vet at produktene vi utvikler påvirker miljøet. 

Vi har minimert limets utslipp, noe som gir mindre lukt og 

bedre arbeidsmiljø. Alle produkter er vannoppløselige og gif-

tige kjemikalier er fjernet. 

Bostik Hernia Professional føres kun av fargehandlere og er et vegglim 
spesielt laget for profesjonelle brukere. Konsistensen er ekstra flytende 
for hurtig oppsetning og utviklet for å gi et optimalt resultat uten 
limrester, bobler og andre feil. 

M1 har den høyeste klassen innen den finske miljøstandarden for 

byggemateriale. 

 

KONTAKT OSS

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



Hernia Trio, STB-kode    ,  ,   

Hernia TRIO er et ferdigblandet, vannbasert 

kombinasjonslim basert på stivelse og EVA. 

Limet er tilpasset papirtapet, tapeter med 

non-wowen-bakside, akrylstrukturtapet og 

tynnere glassfibervev i tørre rom på sugen-

de eller malte underlag. Limet påføres med 

rull eller tapetmaskin. Limet oppfyller kra-

vene til utslippsklasse M1. Finnes i spann på 

1, 5, og 15 liter. Art nr/Nob nr:4943/44109732, 

4944/44109834, 4945/44109845

Hernia PVP Variant, STB-kode  
Hernia PVP Variant er et ferdigblandet, vann-

basert dispersjonslim med PVAc-base. Limet 

er tilpasset for glassfibervev, struktur- og 

vinyltapet med papirbakside i tørre rom på 

sugende og malte underlag. Limet påføres  

med rull. Finnes i spann på 1, 5, og 15 liter. Art 

nr/Nob nr: 4940/44109478, 4941/44109482, 

4942/44109516

Hernia 1870, STB-kode 
Hernia 1870 er et ferdigblandet vannbasert 

tapetlim på modifisert stivelsesbase. Limet er 

for papir og akrylstrukturtapet i tørre rom på 

sugende og malte underlag. Limet påføres 

med rull eller tapetmaskin. Finnes i spann på 

1, 5, og 15 liter. Art nr/Nob nr: 4932/44109425, 

4933/44109433, 4934/44109444

Hernia PVP Extra, STB-kode   
Hernia PVP Extra er et dispersjonslim med 

PVAc-base med høyt innhold av tørrstoff 

og vedheft. Limet er tilpasset for glassfiber 

og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltape-

ter med papirbakside i tørre rom på sugende 

og malte underlag. Limet påføres med rull. 

Finnes i spann på 5 og 15 liter. Art nr/Nob nr: 

4938/44109535/, 4939/44109565

Hernia Non Woven, STB-kode    
Hernia Non Wowen er et vannbasert poly-

merforsterket sterkt lim for dimensjonssta-

bile tapeter med f.eks. non woven-bakside. 

Borås MOMENT® og EASY UP® i tørre rom på 

sugende eller malte underlag. Limet påføres 

med rull eller tapetmaskin. Limet oppfyller 

kravene til utslippsklasse M1. Finnes i spann på 

1, 5, og 15 liter. Art nr/Nob nr: 4946/44109584, 

4947/44109618, 4948/44109622

PAPIR
TAPET

NON WOVEN
TAPET

GLASSFIBERVEV VÅTROMS
TAPET

REPARASJONS
TAPET

Hernia 1870 X

Hernia Non Woven X

Hernia PVP Variant X X

HERNIA PVP Ekstra X X

Hernia Trio X X X

Hernia 1853 X X

Hernia KP4 X X

Hernia 1853, STB-kode   
Hernia 1853 er et ferdigblandet, vannba-

sert dispersjonslim med PVAc-base. Limet 

er for glassfibervev, struktur- og vinyltapet 

med papirbakside i tørre rom på sugende og 

malte underlag. Limet påføres med høy-

trykksprute eller tapetmaskin. Finnes i 15 li-

ters-spann. Art nr/Nob nr: 4042/42758304

Hernia KP4, STB-kode  
Hernia KP4 er et vannbasert modifisert dis-

persjonslim basert på EVA. Limet er for opp-

setning av tynne våtromstapeter, skumme-

de og homogene våtromstapeter med opptil 

0,6 mm tykkelse i våte rom på sugende og 

tette underlag. Tykkere materiale og vinyl på 

vinyl limes med Startac Combi. Påføres  med 

rull. Finnes i spann på 1, 5, og 15 liter. Art nr/

Nob nr: 4935/44109660, 4936/44109875, 

4937/44109705

PULVERKLISTER STB - KODER

Stivelsesbaserte 

Metylcellulose   

Metylcellulose med PVAC   

FERDIGBLANDET LIM STB - KODER

Stivelsesbasert med eller uten PVAC-forsterkning 

Vevlim, maskintilpasset  

Vevlim med <20% tørrinnhold 

Vevlim med  >20% tørrinnhold  

Lim til dimensjonsstabile tapeter   

Våtromslim 
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Bostik AB 

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden 

www.bostik.no

Smart help
69 19 06 00


