PROFESSIONELL SPECIALTEJP

Ett proffsanpassat
sortiment

Bostik Roll är ett unikt sortiment av specialtejp för PVC-trappor,
våtrumsmattor, trappnosar och många fler användningsområden.
Bostik Roll är lättarbetad med omedelbar applicering utan väntetid.
Bostik Roll är en produktinnovation som kombinerar förstärkt
väv med avancerade lim för professionellt golvmontage.
Den nya serien Bostik Roll är utvecklad efter studier och
intervjuer av tillverkare, användare, entreprenörer och grossister. Produktutvecklingen har resulterat i oöverträffade
egenskaper för snabb och enkel montering av golvmaterial.
Eftersom tejpen fäster omedelbart, kan arbetet fortskrida
utan väntetid. Bostik Roll är ett bra alternativ till lösningsmedelsbaserade kontaktlim och uppfyller flera miljöstandarder som BVB, BREEAM och Sunda Hus.

Flera användningsområden:
• Uppvik av mattor
• Montering av lister och kabelkanaler
• Trappnosar
• Halkskydd och skyddsplattor
• Våtrumsmattor

BOSTIK ROLL 25/50/85
FÖR LISTER OCH HÖRN
Förstärkt specialtejp för montering av
alla typer av golvlister. Montering av
olika typer av golvmaterial, t.ex textilmattor, nålfiltmattor och hårda PVCplattor. Fungerar även för montering
av kabelkanaler. Ett bra alternativ till
lösningsmedelsbaserade kontaktlim.
Levereras som rulle i 25, 50 och 85 mm
bredd och 50 m lång.

Användningsområde
•
•
•
•

Hörn och uppvik
Golvlister
Skyddsplattor
PVC-trappnosar

BOSTIK ROLL 240
FÖR TRAPPOR
Förstärkt specialtejp för montering
av alla typer av golvmaterial i trappor:
PVC, gummi, linoleummattor, nålfilt
och textilmattor. Fungerar även till
förformade trappmaterial av PVC och
gummi. Lämplig för montering av
skyddsplattor för vägg i sjukhusmiljö.
Levereras som rulle 240 mm bred och
25 m lång.

Användningsområde
• Trappor, alla typer av bostadsinstallationer
• Förformade trappsteg, (pvc, gummi)
• Slitstarka golvplattor

BOSTIK ROLL MT35
SPECIAL & MÅNGSIDIG
Dubbelsidig skumtejp med brett
användningsområde. Fungerar för
montering av trappnosar på metalltrappor, speglar, dekorationsmaterial
och paneler. Kan även användas för
att montera första raden parkett.
Levereras som rulle 35 mm bred
och 25 m lång.

Användningsområde
•
•
•
•

Trappnosar för metallsteg
Speglar
Snickerier
Parkett, (installation av första raden)

BOSTIK ROLL SD50
KONCEPT FÖR VÅTRUM (PVC)
Specialtejp för väggmattor i våtrum.
Mycket tunn för att inte synas genom
en väggmatta. Ersätter kontaktlim för
svåra applikationer i våtrum. Används
för ytter- och innerhörn i våtrumsväggar samt uppvik vid golv-/väggvinkel. Levereras i rulle 48 mm bred
och 50 m lång.

Användningsområde
• Våtrumsmattor PVC
• Inner- och ytterhörn
• Uppvik mellan vägg och golv i våtrum

BOSTIK ROLL 25/50/85

BOSTIK ROLL 240

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ART.NR.

För installation av golvmaterial i trappor.
Mycket resistent.
Snabb installation, enkelt och rent.
Ingen väntetid, omedelbar montering.
Resistent mot mjukgörarvandring.
Hög temperaturresistens (-40°C till +120°C).
Fungerar med golvvärme.
Fritt från lösningsmedel.
Ej brandfarlig.
Mycket låga emissioner: EMICODE EC1 Plus.
Uppfyller kraven enligt LEED och BREEAM .

MÅTT

FÖRP.

EAN

ART.NR.

MÅTT

FÖRP.

EAN

30860694

25 mm x 50 m

8 rullar/krt

7311020064020

30860697

240 mm x 25 m

1 rulle/krt

7311020064051

30860695

50 mm x 50 m

5 rullar/krt

7311020064037

30860696

85 mm x 50 m

3 rullar/krt

7311020064044

BOSTIK ROLL MT35

BOSTIK ROLL SD50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Mycket tunn tejp, syns inte
genom en väggmatta.
• Snabb installation, enkelt och rent.
• Ger en omedelbar installation, inga väntetider.
• Resistent mot mjukgörarvandring.
• Hög temperaturresistens (-40°C till +120°C).
• Fungerar med golvvärme.
• Fri från lösningsmedel och ftalater.
• Ej brandfarlig, ersätter lösningsmedelsbaserade
kontaktlim.
• Mycket låga emissioner, EMICODE EC1 Plus.
• Uppfyller kraven enligt LEED and BREEAM.

Snabb och bestående installation.
Kompenserar för ojämnheter I underlaget.
Enkel och ren applikation.
Omgående användning av monterad yta.
Hög limstyrka.
Mångsidig.
Hög temperaturresistens (-40°C till + 100°C).
Lösningsmedelsfri, phthalat-fri.
Fungerar med golvvärme.
Ger en reduktion av ljud och vibrationer.
Ej brandfarlig.
Mycket låga emissioner.

ART.NR.

MÅTT

FÖRP.

EAN

ART.NR.

MÅTT

FÖRP.

EAN

30860698

35 mm x 25 m

8 rullar/krt

7311020064068

30860699

48 mm x 50 m

5 rullar/krt

7311020064075

KONTAKTA OSS

Tel: 042 19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

Art.nr: 10005/1812

Permanent och bestående installation.
Mycket resistent.
Snabb installation, enkelt och rent.
Ingen väntetid, omedelbar montering.
Förhindrar golv från att glida eller få veck.
Resistent mot mjukgörarvandring.
Hög temperaturresistens (-40°C till +120°C).
Fungerar med golvvärme.
Fritt från lösningsmedel.
Ej brandfarlig.
Mycket låga emissioner: EMICODE EC1 Plus.
Uppfyller kraven enligt LEED och BREEAM .

