
SNABBTORKANDE

MYCKET BRA FYLLFÖRMÅGA

SMIDIG KONSISTENS

DET SMARTASTE SÄTTET ATT RÄDDA DINA VÄGGAR

Scanna koden för 
komplett information 

om Recover

Recover
Vissa ytor behöver extra bra förbehandling. 

Rädda dina gamla eller skadade väggar med 

detta nyutvecklade speciallim anpassat för 

renoverings tapeter!

OPTIMAL KONSISTENS 
Den goda vattenfastheten och den optimala 

konsistensen gör det möjligt att applicera 

tjocka skikt utan att det rinner. Betydligt 

enklare och mer tidsbesparande jämfört med 

att bredspackla.

SMIDIG APPLICERING 
Recover appliceras smidigt med en roller 

och ger ett slätt och stabilt underlag för 

vidare tapetsering eller målning. 

Art nr: 30860236  •  Frp strl: 5 lit hink  •  Frp/pall: 90 hinkar



Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
order@bostik.se
Boka dag och tid med din säljare 
eller kontakta oss för mer 

information. www.bostik.se

FÖR GLASFIBERVÄV, STRUKTUR- OCH 
VINYLTAPETER

Wall Standard är anpassat för upp-
sättning av glasfiberväv, struktur- och 

vinyltapeter med pappersbaksida.

EXTRA STARKT FÖR KRAFTIG VÄV 
OCH TAPET

Vägglim med extra hög vidhäftning för 
att klara limning av kraftigare material. 

Kan med fördel användas för 
återställartapeter.

LÄTTAPPLICERAT TAPETLIM
Wall Adhesive är anpassat för upp-

sättning av pappers- och 
akryl- strukturtapeter.

FÖR NON WOVEN-TAPETER
Non Woven är ett speciallim för 

uppsättning av dimensionsstabila 
tapeter med non  woven-baksida.

KOMBINATIONSLIM    FÖR MÅNGA 
TAPETTYPER

Wall Kombi  för uppsättning av papp-
erstapet, tapeter med non-woven-

baksida, akrylstrukturtapeter  
och tunnare glasfiberväv

FÖR VÅTRUMSTAPETER
Wet Room – för uppsättning av tunna 

våtrums tapeter, skummade och 
homo gena våtrumstapeter och 

glasfiberväv.

FÖR GROVA STRUKTUR-TAPETER
Wall Strong är avsett för upp sättning 
av glasfiberväv, juteväv samt textil-, 

struktur- och vinyl tapeter med 
pappersbaksida.

BRUKSFÄRDIGT 
TAPETNEDTAGNINGMEDEL

Remover är ett tapet nedtagnins-
medel för pappers- väv- och 
sjögrästapeter uppsatta med 

tapetklister eller vägglim.

TAPETKLISTER I FLINGFORM
Powder Adhesive blandas med vatten 

och är anpassat för uppsättning av 
papperstapeter.

Upptäck våra smarta vägglim 
– vi har produkter för alla ändamål
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