Väggspackel för
alla ytor
BOSTIK HJÄLPER DIG MED DET VIKTIGA UNDERARBETET
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Foto: ECO tapeter

Våra väggspackel är framtagna för att passa olika underlag och olika krav på den färdiga ytan. Konsistensen är lättarbetad med bra fyllnadsegenskaper. Applicerat spackel är lättslipat och homogent för att inte ge repor eller efterlämna kanter. I vårt kompletta sortiment av spackelprodukter kan du hitta rätt spackel oavsett om du skall
tapetsera eller måla.

ROLL THERMO

ROLL LIGHT

LIGHT PREMIUM

Roll Thermo är ett helt ny typ av väggbekläd-

Roll Light är ett rollbart lättspackel med bra

Light Premium är ett lätt handspackel med

nad som är värmeisolerande och ger ett be-

fyllförmåga. Appliceringen är enkel och tids-

brett användningsområde. Möjligt att appli-

hagligt inomhusklimat. Rollbart med minimal

besparande. Lämpligt både för bredspackling

cera i skikt upp till 6 mm utan att spricka. Den

krympning. Fungerar på de flesta typer av

och skarvspackling på gipsskivor. Fungerar

snabba torktiden gör att efterbearbetning

väggar, optimal effekt uppnås på solida vägg-

både på vägg och tak. Finns i 10 lters hink.

snabbt kan utföras. Lämpligt både för breds-

ar. Finns i 6,5 liters hink. Artikelnummer: 6013

Artikelnummer: 6014, Densitet: 1,2 kg/lit

packling och skarvspackling av gipsskivor.

Densitet: ca. 0,5, Skikttjocklek: max 10 mm,

Skikttjocklek: max 4 mm, Torktid: 8-10 timmar

Finns i 10 liters hink. Artikelnummer: 6018

optimal skikttjocklek är 2 mm, Torktid: ca. 8-10

i rumstemperatur

Densitet: 1,2 kg/lit, Skikttjocklek: max 6 mm

FINSPACKEL

LÄTTSPACKEL FIN

LÄTTSPACKEL GROV

Finspackel F är ett traditionellt finkornigt

Lättspackel Fin-LF är ett vitt finkornigt

Lättspackel Grov-LG är ett grovkornigt lätt

sandspackel för bredspackling och skarvs-

lätt handspackel för spackling i tunna skikt.

handspackel med extra fyllnadsförmåga.

packling av gipsskivor. Fungerar även för

Lämpligt för bredspackling, spackling av ta-

Lämpligt för spackling av murade och putsa-

spackling av tapetskarvar och reparationer på

petskarvar, sista spacklingen på gipsskivor

de ytor, tegelväggar och reparation av skador

vägg och takytor. Finns i 5 & 10 liters hink.

och reparationer på väggar. Finns i 10 liters

och håligheter inomhus. Finns i 10 liters hink.

Artikelnummer: 2937, 2938, Densitet: 1,8 kg/

hink. Artikelnummer: 3137, Densitet: 1,3 kg/

Artikelnummer: 3181, Skikttjocklek: max 20

lit, Skikttjocklek: max 2 mm, Torktid: ca. 8-10

lit, Skikttjocklek: max 3 mm, Torktid: ca. 8-10

mm, Densitet: 0,9 kg/lit, Torktid: ca. 8-10 tim-

timmar i rumstemperatur.

timmar i rumstemperatur.

mar i rumstemperatur.

LÄTT HANDSPACKEL

VÅTRUMSSPACKEL

VÅTRUMSSPACKEL ROLL

Lätt Handspackel LH är ett mediumgrade-

Våtrumsspackel-LV är ett mediumgrade-

Våtrumsspackel Roll LRV är ett mediumgra-

rat lätt handspackel. Uppfyller höga krav på

rat lätt handspackel. Uppfyller höga krav på

derat lätt rollbart spackel. Har hög vidhäft-

fyllförmåga och har smidig konsistens. Av-

vattenfasthet och fyllförmåga. Lämpligt för

ning mot underlaget och ger en hård stark yta.

sett för bredspackling och skarvspackling av

spackling av puts, betong och gipsskivor i

Lämpligt för spackling av puts, betong och

gipsskivor. Finns i 2.5, 5 & 10 liters hink. Arti-

våtrum inomhus. Finns i 2.5, 5 & 10 liters hink.

gipsskivor i våtrum inomhus. Finns i 10 liters

kelnummer: 2178, 3513, 3514, Densitet: 1,1 kg/

Artikelnummer: 2177, 2946, 2947, Densitet:

hink. Artikelnummer: 3568, Densitet: 1,1 kg/lit

lit, Skikttjocklek: max 4 mm, Torktid: 8-10 tim.

1,1 kg/lit, Skikttjocklek: max 5 mm, Torktid: ca.

Skikttjocklek: max 5 mm, Torktid: ca. 8-10 tim-

i rumstemperatur.

8-10 timmar i rumstemperatur.

mar i rumstemperatur.

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00
Vårt kompletta sortiment av spackelprodukter och
tillbehör hittar du på www.bostik.se

info.se@bostik.com
www.bostik.se

Art. nr.9096 /1506

Torktid: 7-9 timmar i rumstemperatur

timmar i rumstemperatur

