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  Välkommen till vår 
smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell 

tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader 

och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande 

delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hant-

verksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan. 

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA  1889, har 
Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på 
en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia.
Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett 
mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- 
och systemlösningar över hela världen. 
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  Välkommen till vår 
smarta värld!

FÖR HÅLLBART BYGGANDE
Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för 
våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade 
produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta 
tillsammans med hantverkare, entreprenörer och bransch-
organisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom 
utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen. 

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD
Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, 
system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del 
när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt 
hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar 
och dokumentation som verktyg.
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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 åter-

finns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en

vägledning vid val av  lämpligt lim till olika typer av tapeter.
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Bostik har fokus på ett så perfekt slutresultat som möjligt 

och är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har 

i utvecklingen av våra produkter lyssnat på vad  användaren 

 tycker om konsistens, torktid och slutresultat. Vårt vägglim 

är lätt flytande, 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.

Vår definition 
av perfektion

Stärkelsebaserat    

Metylcellulosa    

Metylcellulosa med PVAC   

FÄRDIGBLANDAT LIM
Stärkelsebaserat med eller utan  
PVAC-förstärkning

Vävlim, maskinanpassat   

Vävlim med <20% torrhalt  

Vävlim med >20% torrhalt  

Lim för dimensionsstabilatapeter  

Våtrumslim    

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers 
Branschråd, som  märker sina produk-
ter för att ge en  vägledning vid val av 
lämpligt lim till olika typer av tapeter.
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VÄGGLIM 
FÖR ALLA

NON
WOVEN

WALL 
ADHESIVE

WALL
COMBI

WALL 
STANDARD

Papperstapet x x x

Non woven-tapet x x

Textiltapet x x

Akrylstruktur x x

Glasfiberväv x x x x

Våtrumstapet x

Återställartapet x x x x

Produktguide
Vägglim
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WALL
COMBI

WALL 
STANDARD

WALL 
STRONG

WALL 
SUPER

WET 
ROOM RECOVER

RECOVER 
LIGHT

Papperstapet x x x

Non woven-tapet x x

Textiltapet x x

Akrylstruktur x x

Glasfiberväv x x x x

Våtrumstapet x

Återställartapet x x x x



FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

5 l 30860601 1 90 7311020040444

15 l 30860416 1 36 7311020040437

WALL
STRONG

FÖR GROVA STRUKTURTAPETER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Wall Strong är avsett för upp sättning 
av glasfiber- och juteväv, textil-, 
struktur- och vinyltapeter med 
 pappersbaksida i torra ut rymmen 
på sugande och målade underlag. 
Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor
· Målade underlag
· Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA
Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV
· Endast för torra utrymmen

Wall Strong är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim 

med hög torrhalt baserat på stärkelse och PVAc.

WATER 
BASED TEC
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WALL
COMBI

KOMBINATIONSLIM     
FÖR MÅNGA TAPETTYPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Wall Kombi är avsett för upp   sättning 
av papperstapet, tapeter med 
non-woven-baksida, akrylstruktur-
tapeter och tunnare glasfiberväv i 
torra utrymmen på sugande eller 
målade undelag. Limmet appliceras 
med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade underlag
· Tapetserade ytor
· Målade underlag

TEKNISKA DATA
Färg: Benvit
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende 
på material och appliceringssätt.
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Övermålningsbarhet: Ja
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV 
· Endast för torra utrymmen

Wall Combi är ett färdigblandat, vattenbaserat kombinationslim 

 baserat på stärkelse och EVA.

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

1 l 30860258 6 324 7311020048129

5 l 30860577 1 90 7311020048112

15 l 30860088 1 33 7311020048105
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NON
WOVEN
FÖR NON-WOVEN-TAPETER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Non Woven är ett speciallim för 
uppsättning av dimensionsstabila 
tapeter med non-woven- baksida i 
torra utrymmen på sugande eller 
målade underlag. Limmet  appliceras 
med roller eller tapetmaskin..

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor
· Målade underlag

TEKNISKA DATA
Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 3-5 m²/l beroende på 
material
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV
· Endast för torra utrymmen
· Ej övermålningsbar

Non Woven är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim.

Limmets bindemedel består av stärkelse och PVAc.

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

1 l 30860622 6 324 7311020040369

5 l 30860323 1 90 7311020040352

15 l 30860062 1 33 7311020040345
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WALL
SUPER

EXTRA STARKT FÖR
KRAFTIG VÄV OCH TAPET

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vägglim med extra hög vidhäftning 
för att klara limning av  kraftigare 
 material. För  återställartapeter (re-
noveringstapeter) och för uppsätt-
ning av glas fiber- och juteväv, tex-
til-,  struktur- och vinyltapeter med 
pappers baksida i torra utrymmen 
på sugande och målade underlag. 
 Limmet  appliceras med roller. 

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor

· Målade underlag
· Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA
Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 22 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV
· Endast för torra utrymmen

Wall Super är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim, 

 baserat på stärkelse och PVAc, med extra hög vidhäftning.

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

5 l 30860028 1 90 7311020023690

15 l 30860657 1 36 7311020023706
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WALL
ADHESIVE

LÄTTAPPLICERAT TAPETLIM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Wall Adhesive är anpassat för upp-
sättning av pappers- och akryl-
strukturtapeter i torra utrymmen 
på sugande och målade underlag. 
Limmet appliceras med roller eller 
tapetmaskin.

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA
Färg: Benvit
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende 
på material och appliceringssätt
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller, pensel 
eller  tapetmaskin enligt tapet-
tillverkarens anvisningar
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV
· Endast för torra utrymmen
· Ej övermålningsbar

Wall Adhesive är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim

på  stärkelsebas.

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

1 l 30860336 6 324 7311020040338

5 l 30860453 1 90 7311020040321

15 l 30860146 1 33 7311020040314
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WALL
STANDARD

FÖR GLASFIBERVÄV, STRUKTUR- 
OCH VINYLTAPETER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Wall Standard är anpassat för upp-
sättning av glasfiberväv,  struktur- 
och vinyltapeter med pappers-
baksida i torra utrymmen på 
sugande och målade underlag. 
 Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor
· Målade underlag
· Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA
Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV
· Endast för torra utrymmen

Wall Standard är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim 

baserat på stärkelse och PVAc.

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

1 l 30860015 6 324 7311020040413

5 l 30860649 1 90 7311020040406

15 l 30860576 1 36 7311020040390
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Wet Room är avsett för uppsättning 
av tunna våtrumstapeter, skumma-
de och homogena  våtrumstapeter 
upp till 0,6 mm tjocklek och glas-
fiberväv 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 vinyl-
tapeter. Appliceras med roller.
 

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor
· Målade underlag

TEKNISKA DATA
Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

Wet Room är ett färdigblandat, vattenbaserat våtrumslim 

 baserat på stärkelse och EVA.

WET 
ROOM

FÖR VÅTRUMSTAPETER

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

1 l 30860253 6 324 7311020040482

5 l 30860572 1 90 7311020040475

15 l 30860025 1 36 7311020040468
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Powder Adhesive blandas med 
 vatten  och är anpassat för upp  -
sättning av  papperstapeter i torra 
utrymmen på sugande  underlag. 
Limmet appliceras med roller eller 
tapetmaskin.

UNDERLAG
· Gipsskivor
· Spånskivor
· Betong och putsväggar
· Väggspacklade ytor
· Gammal papperstapet

TEKNISKA DATA
Limåtgång: 4-5 m²/liter 
 färdigblandat klister
Brandfarligt: Nej
Applicering: Tapetmaskin, roller 
eller pensel
Arbetstemperatur: Lägst 18°C

SPECIELLA KRAV 
· Endast för torra utrymmen
· Endast för sugande underlag
· Till kraftigare papperstapeter bör 

Wall Adhesive användas 

Powder Adhesive är ett tapetklister i flingform baserat

på   stärkelse.

POWDER 
ADHESIVE

TAPETKLISTER I FLINGFORM

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

250 gr 30860547 10 810 7311020040291

500 gr 30860395 10 450 7311020040284
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RECOVER
FÖR RENOVERINGSTAPETER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ger ett slätt underlag för vidare 
tapetsering eller målning. Limmet 
har mycket bra förmåga att fylla 
upp ojämnheter i underlag, t.ex glas-
fiberväv. Limmet har en snabb av-
bindning och har bra vattenfasthet. 
Smidig konsistens för applicering 
med roller.

UNDERLAG
· Tidigare tapetserade ytor
· Kraftigare glasfiberväv

TEKNISKA DATA
Färg: Vit
Torrhalt: 75 ±2%
Limåtgång: Ca 1 liter till 3-5 kvm
Brandfarlig: Nej
Arbetstemperatur: Lägst +15°C
Monteringstid: 0-15 minuter
Applicering: Roller

Recover är ett speciallim avsett för limning av dimensionsstabila 

renoveringstapeter, (Återställartapeter), på ojämna underlag.

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

5 l 30860236 1 90 7311020070380

 

WBA
TECHNOLOGY
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RECOVER
LIGHT

FÖR RENOVERINGSTAPETER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsett för limning av renoveringsta-
peter ovanpå gammal väggbekläd-
nad för att få ett bra underlag för 
tapetsering eller målning. Limmet 
har mycket bra klibb och vidhäftning 
mot svåra underlag. Limmet har 
lång öppentid.

UNDERLAG
· Tidigare tapetserade ytor
· Tunnare glasfiberväv

TEKNISKA DATA
Färg: Vit
Torrhalt: 22 ±1%
Limåtgång: Ca 1 liter till 3-5 kvm
Brandfarlig: Nej
Arbetstemperatur: Lägst +15°C
Monteringstid: 0 - 20 minuter
Applicering: Roller

Recover Light är ett speciallim avsett för uppsättning av renoverings-

tapeter och renoveringsduk, (Återställartapeter), på ojämna underlag. 

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

5 l 30860360 1 90 7311020063689

15 l 30860619 1 36 7311020063788

WBA
TECHNOLOGY
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bruksfärdigt tapetnedtagnings-
medel.

UNDERLAG
• Papperstapeter
• Väv- och sjögrästapeter uppsatta 

med tapetklister eller vävlim

TEKNISKA DATA
Limåtgång: 2-4 liter/m²
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV 
• Eventuella rester av Remover 

tvättas noga bort från under laget 
innan väggen tapetseras eller 
målas.

Remover är ett nedtagningsmedel baserat på förtjockare, 

 tensider och vatten

 
REMOVER

BRUKSFÄRDIGT 
TAPETNEDTAGNINGMEDEL

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

5 l 30860371 1 90 7311020040505

15 l 30860665 1 27 7311020040499
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Borttagande av överflödigt lim samt 
limfläckar på pappers- och non- 
woven-tapeter vid tapetsering. Kan 
även användas för att avlägsna över-
flödigt lim vid limning av glasfiber-
väv. Även för rengöring av kakel och 
klinker vid fogning.

TEKNISKA DATA
Rengöring: Vatten
Förvaring: Förvaras torr

Bostik cellulosasvamp har hög vattenupptagningsförmåga. 

”Skinnet” runt svampen stoppar dropp och ökar hållbarheten. 

TILLBEHÖR 
CELLULOSA- 

SVAMP
PERFEKT FÖR TAPETTVÄTTNING

FÖRPACKNING ART.NR. FRP/TFP FRP/PALL EAN-KOD

nr 3, 10 x 1 30860123 100 2000 7311020064976

nr 4, 10 x 1 30860261 60 1200 7311020064983
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TEKNISKT STÖD
Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett bygg-projekt, 
där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk 
och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska 
support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående 
produktinformation. 

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns till-
gängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra 
produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med  lösningar 
för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för  limning, 
spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överens-
stämmelse med de yrkesregler som gäller. 

042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

Vi hjälper dig!
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Vi hjälper dig!
VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE
På bostik.se hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. 
Det finns också massor av produktinformation:
· Tekniska datablad
· Säkerhetsdatablad
· Miljödeklaration
· CE-information
· Certifikat

· Monteringsanvisningar
· Arbetsbeskrivningar med 

teknisk rådgivning
· Produktblad 
· Produktbilder

KONTAKTA OSS

042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

SKANNA QR-KODEN på din produkt så får du 
snabbt tillgång till teknisk produktinformation och 
säkerhetsinformation direkt i din telefon! 
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Bostik AB 
Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden 
An Arkema Company 
www.bostik.se A
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