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INNEHÅLL

Komplett sortiment 
för målare

Bostik Hernia väggsortiment finns bara i färg fack handeln och är 
speciellt framtaget för profess ionella användare. Konsistensen 
på limmen är extra lättflytande för snabb appli cering och ut-
vecklad för att ge ett optimalt resultat utan klister rester, blåsor 
och andra skavanker.

NYHET! Tack vare nya, uppdaterade förpackningar är hinkarna 
i Herniaserien stabilare, tätare och mer bekväma att använda.  



Våra produkter används över hela världen inom industriell till-
verkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid 
renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid var-
dagliga reparationer, monteringar och hantverks projekt. 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. 

FÖR HÅLLBART BYGGANDE
Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståel-
se 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 
branschorganisationer 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.

Välkommen till vår 
smarta  värld!
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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 produkter för att ge en  vägledning vid val av 
lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Innan du 
väljer vägglim 

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha se-
dan  koden från tapeten med koden på vägglimmet. STB-koder  
återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en väg-
ledning vid val av  lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Vår definition av 
perfektion

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 rol-
ler 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.
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HERNIA 
VÄGGLIM FÖR PROFFS

Papperstapet x

Non woven-tapet x

Glasfiberväv

Våtrumstapet

Återställartapet x

x x x
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x x x
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HERNIA 
1870

HERNIA 
NON 

WOVEN

HERNIA 
PVP 

VARIANT

HERNIA 
PVP 

EXTRA

HERNIA 
1853

HERNIA 
KP4

HERNIA 
EXPERT

HINKAR MED OMTANKE FÖR MÄNNISKA & MILJÖ

Bostik Hernia väggsortiment har fått ett nytt utseende. De nya 
hinkarna är av genomgående bättre kvalitet och har tagits 
fram med utökad hänsyn till arbetsergonomi och miljö. 

FÖRDELAR
• Stabilare hinkar
• Säkrare förslutning
• Större skvalpmån 
• Ergonomiska handtag

• Större andel returmaterial
• Fler enheter per pall = färre 

transporter  
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VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

1 ltr 30860648 6 324 7311020049324

5 ltr 30860096 1 96 7311020049331

15 ltr 30860427 1 33 7311020049348

VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

1 ltr 30860147 6 324 7311020049461

5 ltr 30605272 1 96 7311020049478

15 ltr 30605271 1 33 7311020049485

HERNIA
NON WOVEN

För non-wowen tapeter

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia Non-Wowen 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. 
Exempel på dimensionsstabila  
tapeter med non woven-baksida: 
Borås MOMENT® och EASY UP®

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

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

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

Hernia Non Wowen är ett vattenbaserat polymerförstärkt stärkelselim.

WATER 
BASED TEC

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia 1870 är anpassat för uppsätt-
ning av pappers och akrylstruktur-
tapeter i torra utrymmen på sugande 
och målade underlag. Limmet appli-
ceras med roller eller tapetmaskin.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

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

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

HERNIA
1870

För pappers-, akryl- och 
strukturtapeter

Hernia 1870 är ett färdigblandat vattenburet tapetlim på modifierad stärkelsebas.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia PVP Variant är anpassat för 
uppsättning av glasfiberväv, struktur- 
och vinyltapeter med pappersbaksida 
i torra utrymmen på sugande och 
målade underlag. Limmet appliceras 
med roller.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

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

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

Hernia PVP Variant är ett färdigblandat, vattenbaserat dispersionslim på PVAc-bas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia PVP Extra är avsett för 
uppsättning av glasfiber- och 
juteväv, textil-, struktur- och 
vinyltapeter med pappersbaksida 
i torra utrymmen på sugande 
och målade underlag. Limmet 
appliceras med roller.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

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

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

WATER 
BASED TEC

Hernia PVP Extra är ett dispersionslim på PVAc-bas med hög torrhalt  
och vidhäftning.

HERNIA
PVP VARIANT

Vävlim för olika typer  
av väv och tapeter

VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

5 ltr 30603735 1 96 7311020049416

15 ltr 30603733 1 40 7311020049423

HERNIA
PVP EXTRA

För glasfiberväv  
och akrylstrukturtapeter

VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

5 ltr 30860212 1 96 7311020049386

15 ltr 30860428 1 40 7311020049393
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia 1853 är anpassat för uppsätt-
ning av glasfiberväv, struktur- och 
vinyltapeter med pappersbaksida  
i torra utrymmen på sugande och  
målade underlag. Limmet appliceras 
med högtrycksspruta eller med tapet- 
maskin.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

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

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

Hernia 1853 är ett färdigblandat, vattenbaserat dispersionslim på PVAc-bas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia KP4 är avsett för uppsättning 
av tunna våtrumstapeter, skummade  
och homogena våtrumstapeter upp 
till 0,6 mm tjocklek i våtutrymmen på 
sugande och täta underlag. Tjockare 
material och vinyl på vinyl limmas 
med Floor & Wall Tac. Passar bra för 
limning av tapetbård på vinyltapeter. 
Appliceras med roller.

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

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

WATER 
BASED TEC

Hernia KP4 är ett vattenbaserat modifierat dispersionslim på EVA-bas.

HERNIA
1853

För glasfiberväv, struktur- och 
vinyltapeter, maskinanpassat

HERNIA
KP4

För väggbeklädnader  
i våtutrymmen

VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

1 ltr 30860275 6 324 7311020049355

5 ltr 30860075 1 96 7311020049362

15 ltr 30860506 1 40 7311020049379

VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

15 ltr 30860232 1 33 7311020040420
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia Tapetklister Expert blandas 
med vatten och är anpassat för upp-
sättning av papperstapeter i torra 
utrymmen på sugande underlag. 
Limmet appliceras med roller eller  
tapetmaskin.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen
- Endast för sugande underlag
- Till kraftigare papperstapeter bör  
 Hernia Tapetlim 1870 användas

UNDERLAG
- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Befintlig papperstapet

TEKNISKA DATA
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

WATER 
BASED TEC

Hernia Expert är ett stärkelsebaserat tapetklister för maskin- och hand-
applicering i torra utrymmen.

HERNIA
EXPERT

För papperstapeter på sugande  
underlag. pulverform

VOLYM ART.NR. ST/FRP ST/PALL EAN

6 kg 30860298 1 33 7311020043094
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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 tillgäng-
liga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter 
och system. Vi hjälper dig till exempel med  lösningar för att för-
bereda ytor på rätt sätt, till väga gångssätt för  limning, spackling, 
fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med 
de yrkesregler som gäller. 

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE
På bostik.se hittar du massor av produktinformation: 

Vi hjälper dig!
• Tekniska datablad
• Säkerhetsdatablad
• Miljödeklaration
• CE-information
• Certifikat

• Monteringsanvisningar
• Arbetsbeskrivningar med 

teknisk rådgivning
• Produktblad 
• Produktbilder

SKANNA QR-KODEN 
på din produkt så får du snabbt tillgång till tek-
nisk produktinformation och säkerhetsinforma-
tion direkt i din telefon! 

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se
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Bostik AB 
Strandbadsvägen 22, Box 903 
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Smart service
bostik.se

@bostiksverige


