Veggsparkel for
alle overflater
BOSTIK HJELPER DEG MED DET VIKTIGE GRUNNARBEIDET
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Foto: ECO-tapeter

Våre veggsparkel er produsert for å passe ulike underlag og ulike krav på den
ferdige overflaten. Konsistensen er lettarbeidet med bra fyllegenskaper.
Påført sparkel er lett å slipe og homogent, slik at det ikke blir riper eller sparkel
kanter. I vårt komplette sortiment av sparkelprodukter kan du finne rett sparkel
enten du skal tapetsere eller male.

ROLL THERMO

ROLL LIGHT

LIGHT PREMIUM

Roll Thermo er en helt ny type veggkledning

Roll Light er en rullbar lettsparkel med god

Light Premium er en lett håndsparkel med

som er varmeisolerende og gir et behagelig

fyllevne. Påføringen er enkel og tidsbespa-

bredt bruksområde. Kan påføres i sjikt opptil

innendørsklima. Rullbart med minimal krym-

rende. Egnet både for bredsparkling og skjø-

6 mm uten å sprekke. Den raske tørketiden

ping. Fungerer på de fleste typer vegger, op-

tesparkling på gipsplater. Fungerer både på

gjør at man hurtig kan starte etterarbeidet.

timal effekt oppnås på solide vegger. Finnes i

vegg og tak. Kommer i 10-literspann. Densi-

Egnet både for bredsparkling og skjøtespar-

6,5-liter spann. Densitet: ca. 0,5, sjiktstørrel-

tet: 1,2 kg/lit, Sjikttykkelse: maks. 4 mm, Tør-

kling av gipsplater. Finnes i 10-liter spann.

se: maks 10 mm, optimal sjiktstørrelse er 2

ketid: 8-10 timer i romtemperatur.

Densitet: 1,2 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 6 mm,

mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur,

Artikkelnr: 6014, Nobb nr:

Tørketid: 7-9 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 6018, Nobb nr:

Artikkelnr: 6013, Nobb nr:

FINSPARKEL

LETTSPARKEL FIN

LETTSPARKEL GROV

Finsparkel F er en tradisjonell, finkornet

Lettsparkel Fin-LF er en hvit, finkornet, lett

Lettsparkel Grov-LG er en grovkornet, lett

sandsparkel for bredsparkling og skjøtespar-

håndsparkel for sparkling i tynne sjikt. Egnet

håndsparkel med ekstra fyllegenskaper. Eg-

kling av gipsplater. Fungerer også til sparkling

for bredsparkling, sparkling av tapetskjøter,

net for sparkling av murte og pussede over-

av tapetskjøter og reparasjoner på vegg- og

avsluttende sparkling på gipsplater og veg-

flater, teglvegger og reparasjon av skader og

takflater. Finnes i 5 & 10-liter spann. Densitet:

greparasjoner. Finnes i 10-liter spann. Densi-

hull innendørs. Finnes i 10-liter spann. Sjikt-

1,8 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 2 mm, Tørketid:

tet: 1,3 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 3 mm, Tør-

tykkelse: maks. 20 mm, Densitet: 0,9 kg/lit,

ca. 8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr:

ketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.

Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.

2937, 2938, Nobb nr:

Artikkelnr: 3137, Nobb nr:

Artikkelnr: 3181, Nobb nr:

LETT HÅNDSPARKEL

VÅTROMSSPARKEL

VÅTROMSSPARKEL ROLL

Lett Håndsparkel LH er en medium gradert

Våtromssparkel-LV er en medium gradert lett

Våtromssparkel Roll LRV er en medium gra-

lett håndsparkel. Oppfyller høye krav til fyl-

håndsparkel. Oppfyller høye krav til vannmot-

dert lett rullbar håndsparkel. Har høy feste-

levne og har en smidig konsistens. Beregnet til

stand og fyllevne. Egnet til sparkling av puss,

evne mot underlaget og gir en hard og sterk

bredsparkling og skjøtesparkling av gipspla-

betong og gipsplater i våtrom innendørs. Fin-

overflate. Egnet til sparkling av puss, betong

ter. Finnes i 2.5, 5 og 10-liter spann. Densitet:

nes i 2.5, 5 og 10-liter spann. Densitet: 1,1 kg/

og gipsplater i våtrom innendørs. Finnes i

1,1 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 4 mm, Tørketid:

lit, Sjiktstørrelse: maks 5 mm, Tørketid: ca.

10-liter spann. Densitet: 1,1 kg/lit, Sjikttykkel-

8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 2178,

8-10 timer i romtemperatur. Artikkelnr: 2177,

se: maks. 5 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i rom-

3513, 3514, Nobb nr:

2946, 2947, Nobb nr:

temperatur. Artikkelnr: 3568,

KONTAKT OSS
Vårt komplette sortiment av sparkelprodukter
og tilbehør finner du på www.bostik.no

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