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INNAN DU VÄLJER VÄGGLIM

Börja med att titta efter tapetrullens 

STB-kod. Matcha sedan koden från 

tapeten med koden på vägglimmet. 

STB-koder är en gemensam bransch-

standard som återfinns på både 

tapetförpackningar och vägglim, för 

att ge en vägledning vid val av lämp-

ligt lim till olika typer av tapeter.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00

info.se@bostik.com

www.bostik.se

Wall Super, STB-kod  

Wall Super är ett färdigblandat, vattenbu-

ret tapet- och vävlim, baserat på stärkelse 

och PVAc, med extra hög vidhäftning. Lim-

met klarar limning av kraftigare material 

och är anpassat för uppsättning av glasfi-

ber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyl-

tapeter med pappersbaksida i torra utrym-

men på sugande och målade underlag. Wall 

Super appliceras med roller.Finns i 5 & 15 li-

ters hink. Artikelnummer: 2369, 2370

Non Woven, STB-kod   

Non Woven är ett färdigblandat, vattenburet 

tapetlim. Limmets bindemedel består av stär-

kelse och PVAc. Limmet är ett speciallim för 

uppsättning av dimensionsstabila tapeter (t 

ex Borås MOMENT® och EASY UP®) med 

non-woven-baksida i torra utrymmen på su-

gande eller målade underlag. Non Woven app-

liceras med roller eller tapetmaskin. Finns i 1, 

5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 4036, 4035, 

4034

Wall Strong, STB-kod  

Wall Strong är ett färdigblandat, vattenburet 

tapet- och vävlim med hög torrhalt baserat 

på stärkelse och PVAc.  Limmet är avsett för 

uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, 

struktur- och vinyltapeter med pappersbak-

sida i torra utrymmen på sugande och måla-

de underlag. Wall Strong appliceras med rol-

ler eller tapetmaskin. Finns i 5 & 15 liters hink. 

Artikelnummer: 4044, 4043

Wall Combi, STB-kod    ,  , 
Wall Combi är ett färdigblandat, vattenbase-

rat kombinationslim baserat på stärkelse och 

EVA. Limmet är avsett för uppsättning av pap-

perstapet, tapeter med non-woven-baksida, 

akrylstrukturtapeter och tunnare glasfiber-

väv i torra utrymmen på sugande eller måla-

de undelag. Wall Combi appliceras med roller 

eller tapetmaskin. Finns i 1, 5 & 15 liters hink. 

Artikelnummer: 4812, 4811, 4810

Wall Adhesive, STB-kod 
Wall Adhesive är ett färdigblandat, vatten-

buret tapetlim på stärkelsebas.Limmet är 

anpassat för uppsättning av pappers- och 

akrylstrukturtapeter i torra utrymmen på 

sugande och målade underlag. Wall Adhe-

sive appliceras med roller eller tapetma-

skin Finns i 1, 5 & 15 liters hink. Artikelnum-

mer: 4033, 4032, 4044

Bostik är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har i utveck-
lingen av våra produkter lyssnat på vad användaren tycker om konsistens, lim-
styrka och torktid. Vårt vägglim är lättflytande, men samtidigt drygt, vilket 
gör det lättare att applicera i rätt mängd – såväl med roller som med tapet-
maskin. I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande 
limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och   papper samt för våtrum. 

Wall Standard, STB-kod  

Wall Standard är ett färdigblandat, vattenbu-

ret tapet- och vävlim baserat på stärkelse och 

PVAc. Limmet är anpassat för uppsättning av 

glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med 

pappersbaksida i torra utrymmen på sugande 

och målade underlag. Wall Standard applice-

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

kelnummer: 4041, 4040, 4039

Wet Room, STB-kod  

Wet Room är ett färdigblandat, vattenbase-

rat våtrumslim baserat på stärkelse och EVA.

Limmet är avsett för uppsättning av tunna 

våtrumstapeter, skummade och homogena 

våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek och 

glasfiberväv i våta utrymmen på sugande och 

täta underlag. Tjockare material och vinyl på 

vinyl limmas med Floor & Wall Tac. Passar bra 

för limning av tapetbård på vinyltapeter. App-

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

Artikelnummer: 4048, 4047, 4046

Remover
Remover är ett bruksfärdigt tapetnedtag-

ningsmedel baserat på förtjockare, tensider 

och vatten Finns 5 & 15 liters hink. Artikelnum-

mer: 4050, 4049
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