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I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast före- 

kommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och   

papper samt för våtrum. Produktdatablad och säkerhetsda-

tablad hittar du på vår hemsida.

INNAN DU VÄLJER VÄGGLIM

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan 

koden från tapeten med vägglimmet i tabellen. STB-koder är 

en gemensam branschstandard som återfinns på både tapet-

förpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av 

lämpligt lim till olika typer av tapeter.

För att ständigt utveckla och erbjuda ett konkurrenskraftigt 

sortiment av produkter samarbetar vi med ledande tapettill-

verkare och en rad olika branschorganisationer.

MED MILJÖ I FOKUS

Eftersom vi vet att den typ av produkter vi utvecklar påver-

kar miljön, gör vi hela tiden vårt yttersta för att ligga i fram-

kant av miljötänkande. 

Vi har minimerat limmets emission vilket ger mindre lukt och 

en bättre arbetsmiljö. Alla produkter är vattenlösliga och gif-

tiga kemikalier har eliminerats. 

Bostik Hernia Professional finns bara hos färgfackhandeln och är ett 
vägglimssortiment speciellt framtaget för professionella användare. 
Konsistensen är extra lättflytande för snabb applicering och utvecklad för 
att ge ett optimalt resultat utan klisterrester, blåsor och andra skavanker. 

M1 innebär högsta klassen inom finsk miljöstandard för byggmaterial. 

 

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00

info.se@bostik.com

www.bostik.se



Hernia Trio, STB-kod    ,  ,   
Hernia TRIO är ett färdigblandat, vatten-

baserat kombinationslim baserat på stär-

kelse och EVA. Limmet är avsett för upp-

sättning av papperstapet, tapeter med 

non-woven-baksida, akrylstruktur tape-

ter och tunnare glasfiberväv i torra utrym-

men på sugande eller målade underlag. Lim-

met appliceras med roller eller tapetmaskin. 

Limmet uppfyller kraven för emissionsklass 

M1. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 

4943, 4944, 4945

Hernia PVP Variant, STB-kod  
Hernia PVP Variant är ett färdigblandat, vat-

tenbaserat dispersionslim på PVAc-bas. Lim-

met är anpassat för uppsättning av glas-

fiberväv, struktur- och vinyltapeter med 

pappersbaksida i torra utrymmen på sugan-

de och målade underlag. Limmet appliceras 

med roller. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikel-

nummer: 4940, 4941, 4942

Hernia 1870, STB-kod 
Hernia 1870 är ett färdigblandat vattenburet 

tapetlim på modifierad stärkelsebas. Limmet 

är anpassat för uppsättning av pappers och 

akrylstrukturtapeter i torra utrymmen på su-

gande och målade underlag. Limmet applice-

ras med roller eller tapetmaskin. Finns i 1, 5, & 

15 liters hink. Artikelnummer: 4932, 4933 & 

4934

Hernia PVP Extra, STB-kod   
Hernia PVP Extra är ett dispersionslim på 

PVAc-bas med hög torrhalt och vidhäftning. 

Limmet är avsett för uppsättning av glasfi-

ber- och juteväv, textil-, struktur- och vi-

nyltapeter med pappersbaksida i torra ut-

rymmen på sugande och målade underlag. 

Limmet appliceras med roller. Finns i 5 & 15 

liters hink. Artikelnummer: 4938, 4939

Hernia Non Woven, STB-kod    
Hernia Non Wowen är ett vattenbaserat po-

lymerförstärkt stärkelselim för uppsättning 

av dimensionsstabila tapeter med non wo-

ven-baksida tex. Borås MOMENT® och EASY 

UP® i torra utrymmen på sugande eller måla-

de underlag. Limmet appliceras med roller el-

ler tapetmaskin. Limmet uppfyller kraven för 

emissionsklass M1. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. 

Artikelnummer: 4946, 4947 & 4948

PAPPERS
TAPET

NON WOVEN
TAPET

GLASFIBERVÄV VÅTRUMS
TAPET

ÅTERSTÄLLAR
TAPET

Hernia 1870 X

Hernia Non Woven X

Hernia PVP Variant X X

Hernia PVP Extra X X

Hernia Trio X X X

Hernia 1853 X X

Hernia KP4 X X

Hernia 1853, STB-kod   
Hernia 1853 är ett färdigblandat, vattenba-

serat dispersionslim på PVAc-bas. Limmet 

är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, 

struktur- och vinyltapeter med pappersbak-

sida i torra utrymmen på sugande och må-

lade underlag. Limmet appliceras med hög-

trycksspruta eller med tapetmaskin. Finns i 

15 liters hink. Artikelnummer: 4042

Hernia KP4, STB-kod  

Hernia KP4 är ett vattenbaserat modifierat 

dispersionslim på EVA-bas. Limmet är av-

sett för uppsättning av tunna våtrumstape-

ter, skummade och homogena våtrumstape-

ter upp till 0,6 mm tjocklek i våta utrymmen 

på sugande och täta underlag. Tjockare mate-

rial och vinyl på vinyl limmas med Start Com-

bi. Passar bra för limning av tapetbård på vi-

nyltapeter. Appliceras med roller. Finns i 1, 5, 

& 15 liters hink. 

Artikelnummer: 4935, 4936, 4937

PULVERKLISTER STB - KODER

Stärkelsebaserat 

Metylcellulosa   

Metylcellulosa med PVAC   

FÄRDIGBLANDAT LIM STB - KODER

Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning 

Vävlim, maskinanpassat  

Vävlim med <20% torrhalt 

Vävlim med >20% torrhalt  

Lim för dimensionsstabila tapeter   

Våtrumslim 
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Bostik AB 

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden 

www.bostik.se

Smart help
+46 42 19 50 00


