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1-800-726-7845

FØR DU VELGER VEGGLIM

Start med å se etter tapetrullens 

STB-kode. Match deretter koden fra 

tapeten med koden på vegglimet. 

STB-koder er en felles bransjestan-

dard som finnes på både tapetforpak-

ninger og vegglim slik at det kan gis en 

veiledning ved valg av passende lim til 

ulike tapettyper.

Smart help
1-800-726-7845

Wall Super, STB-kode  

Wall Super er et ferdigblandet, vannbasert 

tapet og vevlim basert på stivelse og PVAc, 

med ekstra høy klebeevne. Limet klarer li-

ming av kraftigere materialer og er tilpasset 

for glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- 

og vinyltapet med papirbakside i tørre rom på 

sugende og malte underlag. Wall Super påfø-

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

nr/Nob nr: 2369/22816615,  2370/22881601

Non Woven, STB-kode   

Non Woven er et ferdigblandet og vannbasert 

tapetlim. Limets bindemiddel består av stivel-

se og PVAc. Limet er et spesiallim for oppføring 

av dimensjonsstabile tapeter (f.eks. Borås MO-

MENT® og EASY UP®) med non-woven-baksi-

de i tørre rom på sugende eller malte under-

lag. Non Wowen påføres med rull eller 

tapetmaskin. Finnes i spann på 1, 5, og 15 liter. 

Art nr/Nob nr: 4036/42757865, 4035/42757873, 

4034/42758043

Wall Strong, STB-kode  

Wall Strong er et ferdigblandet, vannbasert 

tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc.  

Limet er for oppsetning av glassfiber- og ju-

tevev, tekstil-, struktur- og vinyltapet med 

papirbakside i tørre rom på sugende og malte 

underlag. Wall Strong påføres med rull eller 

tapetmaskin. Finnes i spann på 5 og 15 liter. 

Art nr/Nob nr: 4044/42758100, 4043/42758126

Wall Combi, STB-kode   ,  , 
Wall Combi er et ferdigblandet, vannba-

sert kombinasjonslim basert på stivelse og 

EVA. Limet er for papirtapet, tapeter med 

non-wowen-bakside, akrylstrukturtapet og 

tynnere glassfibervev i tørre rom på sugen-

de eller malte underlag. Wall Combi påføres 

med rull eller tapetmaskin. Finnes i spann på 

1, 5, og 15 liter. Art nr/Nob nr: 4812/42909224, 

4811/42758202, 4810/42758236

Wall Adhesive, STB-kode 
Wall Adhesive er et ferdigblandet, vannba-

sert tapetlim på stivelsesbasis. Limet er for 

oppsetning av papir- og akrylstrukturtapet 

i tørre rom på sugende og malte underlag. 

Wall Adhesive påføres med rull eller tapet-

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

nr/Nob nr: 4033/42909054, 4032/42757801, 

4044/42757820

Bostik er en klar nordisk markedsleder innen vegglim ettersom vi har utviklet 
våre produkter i tett samarbeid med profesjonelle håndverkere for å få til rik-
tig konsistens, vedheft og tørketid. Våre vegglim er lettflytende og drøye, og 
gjør det lettere å påføre limet i riktig mengde-  både med rull og tapetmaskin. 
I vårt brede utvalg av vegglim dekkes de vanligste typene av tapetlim, glass-
fibervev, tekstil, papir, samt våtromstapeter.

Wall Standard, STB-kode  

Wall Standard er et ferdigblandet, vannbasert 

tapet- og vevlim basert på stivelse og PVAc. 

Limet er for glassfibervev, struktur- og vinyl-

tapet med papirbakside i tørre rom på sugen-

de og malte underlag. Wall Standard påføres 

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

nr/Nob nr: 4041/42758062, 4040/42758077, 

4039/42758081

Wet Room, STB-kode  
Wet Room er et ferdigblandet, vannbasert vå-

tromslim basert på stivelse og EVA.

Limet er for oppsetning av tynne våtromsta-

peter, skummede og homogene våtromsta-

peter med opptil 0,6 mm tykkelse og glass-

fibervev i våte rom på sugende og tette 

underlag. Påføres med rull. Finnes i spann på 

1, 5, og 15 liter. Art nr/Nob nr: 4048/42909160, 

4047/42758153, 4046/42758164

Remover
Remover er et bruksferdig miljøvennlig ta-

petfjerningsmiddel. Finnes i spann på 5 

og 15 liter. Art nr/Nob nr: 4050/42758274, 

4049/42758285
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