
HURTIGTØRKENDE

SVÆRT GOD FYLLEVNE

SMIDIG KONSISTENS

DEN SMARTESTE MÅTEN FOR Å REDDE DINE VEGGER

Skann koden for 
komplett informasjon 

om Recover

Recover
E n k e l t e  o v e r f l a t e r  t r e n g e r  e k s t r a 

forbehandling. Redd dine gamle eller skadede 

vegger med dette nyutviklede spesiallimet 

tilpasset renoveringstapeter!

Optimal konsistens 
Den gode vannfastheten og den optimale 

konsistensen gjør det mulig å påføre tykke 

sjikt uten at det renner. Betydelig enklere 

og mer tidsbesparende sammenlignet med 

bredsparkling.

Smidig påføring 
Recover påføres smidig med en roller og 

gir et glatt og stabilt underlag for videre 

tapetsering eller maling. 

Art. nr: 30860236  •  Nobb nr: 50531906 •  Frp strl: 5 lit spann  •  Frp/pall: 90 spann



Smart hjelp
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

Tlf: +47 69 19 06 00
info.no@bostik.com
Avtal dag og tid med din selger 
eller kontakt oss for mer 
informasjon.

www.bostik.no

TIL GLASSFIBERVEV, 

STRUKTUR- OG VINYLTAPETER

Wall Standard er tilpasset oppsett av 

glassfibervev, struktur- og vinyltapeter 

med papirbakside.

EKSTRA STERKT FOR

KRAFTIG VEV OG TAPET

Vegglim med ekstra høyt vedheft 

for å håndtere liming av kraftigere 

materialer. Kan med fordel brukes 

til renoveringstapeter

TAPETLIM SOM ER 

LETT Å PÅFØRE

Wall Adhesive er tilpasset oppsett av 

papir- og akrylstrukturtapeter.

FOR  

NON-WOVEN-TAPETER

Non Woven er et spesiallim for 

oppsetning av dimensjonsstabile 

tapeter med non-woven-bakside.

KOMBINASJONSLIM  

FOR MANGE TAPETTYPER

Wall Kombi for oppsett 

av papirtapet, tapeter med non-woven-

bakside, akrylstrukturtapeter  

og tynnere glassfibervev

TIL VÅTROMSTAPET

Wet Room – for oppsett av 

tynne, skummende og 

homogene våtromstapeter og 

glassfibervev.

FOR GROVE  

STRUKTURTAPETER

Wall Strong er tilpasset oppsett av 

glassfibervev, jutevev samt tekstil-, 

struktur- og vinyltapeter med 

papirbakside.

BRUKSFERDIG 

TAPETFJERNINGSMIDDEL

Remover er et tapetfjernemiddel 

for papir- vev- og 

sjøgresstapeter oppsatt med 

tapetklister eller vegglim.

TAPETKLISTER I FLINGFORM

Powder Adhesive blandes  

med vann og er tilpasset oppsett 

av papirtapeter.

Oppdag våre smarte vegglim 
– vi har produkter til alle formål
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