
LIM- & FOGGUIDE

Smarta 
monteringslim 
och fogmassor



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. 



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.



INSTANT

FINAL

Monteringshugg

Slutlig styrka

Fungerar inne /ute

Universal användning

Låga emissioner /
innemiljöcertifiering

SYMBOLGUIDE

EGENSKAPER

Drag slutstyrka (ton/m2) 295 280 280 280 210

Drag Initalstyrka (kg/m2) 200 200 50 50 50

Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m2) 210 190 160 160 145

Monteringshugg/vägghängd (kg/m2) 100 100 50 50 50

Påbörja belastning inom 6-12 tim 15 min 6-12 tim 6-12 tim 6-12 tim

Full härdning 4-7 dygn 3-5 dygn 4-7 dygn 4-7 dygn 4-7 dygn

Yta Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät

Typ av lim SMP SMP SMP SMP SMP

Typ av limfog Flexibel Flexibel Elastisk Elastisk Elastisk

Färg Off white Vit 7 färger Off white Transparent

Användning Inne/ute/
under vatten

Inne/ute Inne/ute Inne/ute Inne



Monteringslim och 
fog för framtiden

 
Bostik har ett av marknadens bästa utbud av smarta monterings-

lim och fogmassor. Maxi Bond Xtrem har en exceptionell styrka 

på hela 210 ton per kvadratmeter, Maxi Bond Xpress har super-

snabbt monteringshugg och slutstyrka på 190 ton per kvadrat-

meter. Maxi Bond Seal är proffsens bästa vän och fungerar både 

som fog och lim till nästintill alla material! Maxi Crystal sätter en 

ny standard för genomskinlig fog och lim. En kristallklar sensa-

tion! Maxi Bond är vår klassiker som limmar det mesta och ett 

bra substitut för många andra limtyper.

EGENSKAPER

Drag slutstyrka (ton/m2) 295 280 280 280 210

Drag Initalstyrka (kg/m2) 200 200 50 50 50

Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m2) 210 190 160 160 145

Monteringshugg/vägghängd (kg/m2) 100 100 50 50 50

Påbörja belastning inom 6-12 tim 15 min 6-12 tim 6-12 tim 6-12 tim

Full härdning 4-7 dygn 3-5 dygn 4-7 dygn 4-7 dygn 4-7 dygn

Yta Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät

Typ av lim SMP SMP SMP SMP SMP

Typ av limfog Flexibel Flexibel Elastisk Elastisk Elastisk

Färg Off white Vit 7 färger Off white Transparent

Användning Inne/ute/
under vatten

Inne/ute Inne/ute Inne/ute Inne
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210 TON PER M2

OMEDELBART
MONTERINGSHUGG

LIMMAR UNDER VATTEN

INSTANT FINAL



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

0,29 l 30601976 12 1152 7311020048990

MAXI BOND
XTREM

VÅRT STARKASTE 
MONTERINGSLIM NÅGONSIN!

STYRKA
Drag slutstyrka:295 ton/m²
Drag Initalstyrka: 200 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 210 ton/m²
Monteringshugg/
vägghängd: 100 kg/m²

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maxi Bond Xtrem monteringslim 
är ett snabbhärdande lösnings-
medelsfritt och miljövänligt SMP-
polymerbaserat monteringslim, som 
genom luftens fuktighet härdar 
utan krympning till en flexibel, 
relativt hård limfog. 

UNDERLAG
Fäster mot i princip alla material 
som som exempelvis: trä, betong, 
metall, plast, cellplast, frigolit och 
hårda gummiytor.

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C
Limåtgång: Limsträng ø 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej
Applicering: Handspruta

Maxi Bond Xtrem limmar allt överallt! Med 210 ton per kvm i styrka 

och supersnabbt monteringshugg ger Maxi Bond Xtrem tusentals 

möjligheter för både proffs och hemmafixare.

EGENSKAPER EFTER APPLICERING
Hållfasthetstillväxt: 
Full hållfasthet erhålls efter 4–7 
dygn, beroende på konstruktion, 
temperatur och luftfuktighet
Temperaturbeständighet: 
-40°C till 120°C
Fuktbeständighet: 
Mycket god på uttorkad limfog
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: 
God vid kontakt med utspädda 
syror, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar: 
Ja, med dispersionsfärger. Vid 
målning med alkyd- och lös-
ningsmedelsbaserade färger kan 
torkningen störas och förlängas. 
Provmålning rekommenderas.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
Styrkan i en limfog blir aldrig högre 
än bärigheten av underlaget. Prov-
limma alltid plaster eller gummi. 
Limmet fäster ej mot  feta plaster 
(PP/PE/PTFE). Vid limning av täta 
material kan fukt tillföras för att på-
skynda härdning. Exempelvis genom 
försiktig vattensprayning.



DIREKT BELASTNING

HÖG SLUTSTYRKA

LÄTTARBETAD



 
STYRKA 
Drag slutstyrka: 280 ton/m²
Drag Initalstyrka: 200 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 190 ton/m²
Monteringshugg/vägghängd: 100 kg/m²

STYRKEUPPBYGGNAD
Vägghängd efter 15 min.: 300 kg /m²
Vägghängd efter 30 min.: över 600 kg /m²

600 kg/m² efter 30 minuter motsvarar 
en vikt av två stora V8-bilmotorer!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maxi Bond Xpress är ett snabbhärdande 
lösningsmedelsfritt och miljövänligt 
SMP-polymer baserat monteringslim, 
som genom luftens fuktighet härdar 
utan krympning till en flexibel limfog.  

UNDERLAG
Fäster mot i princip alla förekommande 
byggmaterial som exempelvis: trä, 
betong, metall, glas, plast, cellplast 
och frigolit.

TEKNISKA DATA
EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C
Limåtgång: Limsträng ø 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej
Applicering: Handspruta

EGENSKAPER EFTER APPLICERING
Hållfasthetstillväxt: 
Full hållfasthet erhålls efter 3–5 
dygn, beroende på konstruktion, 
temperatur och luftfuktighet
Temperaturbeständighet: 
Permanent elastisk -40°C till 100°C 
Fuktbeständighet: 
Mycket god på uttorkad limfog
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: God vid 
kontakt med utspädda syror, lut 
och lösningsmedel
Övermålningsbar: 
Ja, med dispersionsfärger. Vid 
målning med alkyd och lösnings-
medelsbaserade färger kan 
torkningen störas och förlängas. 
Provmålning rekommenderas.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
Styrkan i en limfog blir aldrig högre 
än bärigheten av underlaget. Prov-
limma alltid plaster eller gummi. 
Limmet fäster ej mot  feta plaster 
(PP/PE/PTFE). Vid limning av täta 
material kan fukt tillföras för att på-
skynda härdning. Exempelvis genom 
försiktig vattensprayning.

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

0,29 l 30614355 12 1152 7311020070281

MAXI BOND 
XPRESS

SUPERSTARKT & SUPERSNABBT
MONTERINGSLIM

Maxi Bond Xpress är monteringslimmet för dig som jagar tid! 

Montera och belasta inom 15 minuter. Maxi Bond Xpress tar upp 

ojämnheter i underlaget så att hela limytan hjälper till att bära. 

Maxi Bond Xpress ger prestandan av ett superlim eller tvåkompo-

nentslim, men är både mer lättapplicerat och miljövänligare utan 

lösningsmedel. 



 

 

FINNS I 7 FÄRGER!

FÖR HÖGA MILJÖKRAV

UNIVERSALPRODUKT 
FÖR BYGGPROFFSEN

B
O

NDING

MAXIMUMUSE

SEALING

PANTONE®
2965

COLOURS

PANTONE®
3005 C

Other colours: CMYK
Black: 100% BLACK

GRABS & SEALANTS

- Foga/täta/limma allt!
- Inne/ute/under vatten! 
- Våtrum och natursten!  

MAXI
 BOND
 SEAL 
FOGMASSA OCH MONTERINGSLIM 

290 ml

50
 kg /m²

INSTANT

160
 tons /m²

FINAL

Multi Seal & Bond
SE: Snabbhärdande lim- och fogmassa på SMP-bas med god vidhäftning mot 
tegel, metall, betong, sten, trä och de flesta plaster (ej PE, PP, PTFE). Petsäker och 
övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger. För bästa vidhäftning på 
sugande underlag, förbehandla med Primer 5075/ Prep P. För icke sugande 
underlag, förbehandla med Prep M. Max tillåten fogrörelse ±20 % av ursprunglig 
fogbredd. Vid behov, bottna fogen med Bostik Bottningslist. Se tekniskt datablad 
på www.bostik.se. Bostik AB, tel: +46 42 19 50 00.

DK: Hurtigthærdende lim- og fugemasse på SMP-basis med god vedhæftning 
mod tegl, metal, beton, sten, træ og de fleste typer plast (dog ikke PE, PP og PTFE).  
Pillesikker og overmalbar med de fleste vandbaserede farver.  For bedste 
vedhæftning på sugende underlag for- behandles med Primer 5075/Prep P. På 
ikke-sugende underlag forbehandles med Prep M. Maks. tilladt fugebevægelse 
±20 % af oprindelig fugebredde. Anvend Bostik Bagstop efter behov i bunden af 
fugen. Se teknisk datablad på www.bostik.dk. Bostik A/S, tlf: +45 44 84 15 00.

NO: Hurtigherdende lim- og fugemasse på SMP-basis med god vedheft mot tegl, 
metall, betong, sten, tre, og de fleste plasttyper (ikke PE, PP, PTFE). Pirkesikker og 
overmalbar med de fleste vannbaserte malinger. For best vedheft på sugende 
underlag, påfør først Primer 5075/Primer Prep P. For ikke sugende underlag, 
forbehandle med Prep M. Maks tillatte fuge- bevegelse ±20 % av opprinnelig 
fugebredde. Ved behov, fyll fugen med Bostik Bunnfyllingslist. Se teknisk datablad 
på www.bostik.no. Bostik AS, tlf: +47 69 19 06 00. 

FI: Nopeasti kovettuva SMP -pohjainen liima- ja saumamassa, metalli-, tiili-, 
betoni-, kivi- ja puupinnoille sekä useimmille muoveille (ei PE, PP, PTFE). 
Voidaan käyttää myös lattiasaumoihin. Pinta voidaan maalata useimmilla 
vesipohjaisilla maaleilla. Parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi huokoiset 
pinnat on syytä esikäsitellä Primer 5075/Prep P:llä. Tiiviit pinnat esikäsitellään 
Prep M:llä. Suurin sallittu saumanliike ±20 % alkuperäisestä sauman leveydes-
tä. Tarvittaessa sauma pohjustetaan Bostik Saumanalusnauhalla. Tekninen 
tuo- telehti osoitteesta www.bostik.fi. Bostik OY, puh: 010 843 88 00. 

Application: +5⁰ to +35⁰C
Temp. resist: -30⁰ to +80⁰C

QR-CO
DE

Bostik AB 
Strandbadsvägen 22, 
25109, Helsingborg, 
Sweden 
A company of Total 
www.bostik.se 

290 ml

45°

Smart help 
+46 42 19 50 00

BOSTIK HOTLINE

 SE: EUH210 Säkerhetsdatablad finns att 
rekvirera. Bostik AB, www.bostik.se. 

DK: EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på 
anmodning rekvireres.
Bostik A/S, www.bostik.dk.

NO: EUH210 Sikkerhetsdatablad er 
tilgjengelig på anmodning.
Bostik AS, www.bostik.no.

FI: EUH210 Käyttöturvallisuustiedote 
toimitetaan pyynnöstä.
Bostik Oy, www.bostik.fi.

1119

14
Bostik AB,
Box 903,

251 09 Helsingborg,
Sweden,

www.bostik.se
P0292

EN 15651-1, 
F EXT-INT CC
EN 15651-2, 

G EXT-INT CC
EN 15651-4 

PW EXT-INT CC

42,5 mm64,5 mm

156,5 mm

186 mm

15 mm

25 mm

45 mm

5x5 mm



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

  0,29 l, grå 30834024 12 864 7311020070212

  0,29 l, ek 30834041 12 864 7311020070229

  0,29 l, ljusgrå 30834038 12 864 7311020070236

  0,29 l, tegelbrun 30834028 12 864 7311020070243

  0,29 l, svart 30834034 12 864 7311020070250

  0,29 l, tegelröd 30834030 12 864 7311020070267

  0,29 l, vit 30833986 12 864 7311020070274

MAXI BOND

SEAL
FOGAR OCH LIMMAR

STYRKA
Drag slutstyrka: 280 ton/m²
Drag Initalstyrka: 50 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²
Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maxi Bond Seal är ett elastiskt 
monteringslim och fogmassa (±20% 
rörlighet) med brett användnings-
område och goda miljöegenskaper. 
Maxi Bond Seal används för att 
foga, fylla, täta och limma de allra 
flesta materialtyper på både torra 
och fuktiga underlag, inomhus så 
väl som utomhus. Maxi Bond Seal  
fungerar även utmärkt till att foga, 
kitta och limma glasytor/fönster 
samt för fogning i våtutrymmen. 

UNDERLAG
Fäster mot i princip alla förekommande 
byggmaterial som exempelvis: trä, 
metaller (lackerade och obehandlade), 
betong, metall, keramiska material, 
glas, sten, marmor samt plast (ej 
PE /PP/PFTE).

Maxi Bond Seal är proffsens ultimata lim- och fog i en och samma 

produkt! Limma, foga och täta både inne och ute - i vått och torrt! 

Miljöklassad enligt M1 och BREEAM och helt utan skadliga ämnen.

TEKNISKA DATA
EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C
Limåtgång: Limsträng ø 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej
Applicering: Handpruta 

EGENSKAPER EFTER APPLICERING
Hållfasthetstillväxt: 
Full hållfasthet erhålls efter 4–7 
dygn, beroende på konstruktion, 
temperatur och luftfuktighet
Hårdhet: ca 40 Shore A
Temperaturbeständighet: 
-30°C till 80°C, temporärt 90°C
Fuktbeständighet: 
Mycket god på uttorkad limfog
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: God vid 
kontakt med utspädda syror, lut 
och lösningsmedel
Övermålningsbar: Ja, med vatten-
baserade färger dispersionsfärger. 
För övriga färgtyper gör ett prov.



KRISTALLKLAR LIMFOG

LIMMA SYNLIGA YTOR!

STYRKEUPPBYGGNAD
I TOPPKLASS!



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

0,29 l 30826206 12 864 7311020060121

MAXI

CRYSTALCRYSTAL
TÄTANDE MONTERINGSLIM 

MED REVOLUTIONERANDE KLARHET!

STYRKA
Drag slutstyrka: 210 ton/m²
Drag Initalstyrka: 50 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 145 ton/m²
Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Foga och limma inomhus mot 
alla typer av material: glas, me-
tall, trä, betong eller speglar. Maxi 
Crystal är en ny transparent SMP-
produkt med en teknisk finish 
i toppklass när det kommer till 
styrkeuppbyggnad. Med Maxi Crystal 
utmanas dina erfarenheter av att 
använda transparenta fogmassor 
och monteringslim.

FÖRDELAR
• Kristallklar limfog
• Förblir genomskinligt klar
• Styrkeuppbyggnad i toppklass
• Fri från lösningsmedel
• Låga VOC-emissioner
• Hög direkt vidhäftning

TEKNISK DATA
EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Härdningssätt: Fukt från luften 
och det limmade materialet
Arbetstemperatur: +5°C till +35°C
Skinnbildningstid: ca 15 minuter 
vid 23°C och 50% R

Nu kan du limma glas, borstad metall och andra synliga ytor med 

klara färger helt utan gulnande limfogar eller synliga limrester. 

Maxi Crystal är ett ovanligt starkt och revolutionerande trans-

parent lim som samtidigt ger en tätande fog. 

Härdningshastighet: efter 24 tim. 
ca 2,0 mm vid 23°C
Lagringstid: 1 år i obruten 
förpackning, lagras +5°C

EGENSKAPER EFTER APPLICERING
Färg: Transparent
Hållfasthetstillväxt: 
Full hållfasthet efter 4-7 dygn. 
Beroende på luftens fuktighet.
Hårdhet: ca 45 Shore A
Rörelseupptagning: +-5%
Temperaturbeständighet: 
-40°C till +80°C
Övermålningsbar: 
Med dispersionsfärger. Vid alkyd 
och lösningsmedelsfärger re-
kommenderas övermålningstest
UV och väderbeständighet: God

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
Styrkan i en limfog blir aldrig högre 
än bärigheten av underlaget. Prov-
limma alltid plaster eller gummi. 
Limmet fäster ej mot  feta plaster 
(PP/PE/PTFE). Vid limning av täta 
material kan fukt tillföras för att på-
skynda härdning. Exempelvis genom 
försiktig vattensprayning.



INNE/UTE

EXTREMT LÄTTARBETAD

BRA INNEMILJÖ

INSTANT FINAL



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

0,29 l 30821106 12 864 7311020026509

STYRKA
Drag slutstyrka: 280 ton/m²
Drag Initalstyrka: 50 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²
Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Produkten kan i många fall ersätta 
traditionella lösningsmedelsbaserade 
monteringslim; För monteringslimning 
av gips- och spånskivor, isolermaterial, 
lister, inredningsdetaljer, speglar. Limning 
av plåt och plastdetaljer mot trä 
eller betong.

UNDERLAG
Trä, betong, metall, plast (ej PE eller 
PP), gummi (fäster även på många 
kvaliteter av EPDM) och cellplast 
(provlimning rekommenderas)

TEKNISKA DATA
EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C
Limåtgång: Limsträng ø 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej
Applicering: Handspruta

Maxi Bond monteringslim är ett snabbhärdande lösningsmedels-

fritt och miljövänligt SMP-polymerbaserat monteringslim, som 

genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en elastisk, 

relativt hård limfog.

EGENSKAPER EFTER APPLICERING
Hållfasthetstillväxt: Full håll-
fasthet erhålls efter 4–7 dygn, 
beroende på konstruktion, temp-
eratur och luftfuktighet
Temperaturbeständighet: 
-30°C till 80°C. Temporärt 90°C
Fuktbeständighet: 
Mycket god på uttorkad limfog
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: 
God vid kontakt med utspädda 
syror, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar: Ja, med 
dispersionsfärger. Vid målning 
med alkyd- och lösningsmedels-
baserade färger kan torkningen 
störas och förlängas. Provmålning 
rekommenderas.
Förvaras: I rumstemperatur

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
Styrkan i en limfog blir aldrig högre 
än bärigheten av underlaget. Prov-
limma alltid plaster eller gummi. 
Limmet fäster ej mot  feta plaster 
(PP/PE/PTFE). Vid limning av täta 
material kan fukt tillföras för att på-
skynda härdning. Exempelvis genom 
försiktig vattensprayning.

MAXI 
BOND

UNIVERSALT OCH MILJÖSMART
MONTERINGSLIM



Översikt
användningsområden

Vår Maxi-range täcker många användningsområden inom limning 

och fogning. I tabellerna nedan kan  du snabbt se skillnader och för-

delar hos de olika produkterna och hitta rätt produkt för ditt projekt.

På respektive produktsida hittar du mer information användning och 

egenskaper.

Fogyta

Marmor x

Granit x

Metall x x

Glas x x

PVC x x

Keramiska plattor x x

Betong x x

Gips x x

Trä x x

Tegel x x

Klimat

Ute x

Inne x x

Under vatten som tätning x

Fuktigt x x

Tillåten fogrörelse

± 20% x

± 5-10% x

Fönsterfogning

Kitta trä- och metallfönster x

Fixera glas i fönsterramar x

Toppförsegla fönster x x

Miljöegenskaper

Fri från lösningsmedel x x

Luktfri och låga emissioner x x

Innemiljöklassad M1 x
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Yta

Gummi - fast yta x

Glas x x x x x

PVC x x x x x

Betong/cement x x x x x

Gips x x x x x

Trä x x x x x

Metall x x x x x

Cellplast x x x x

Keramiska plattor x x x x x

Porösa ytor x x x x x

Två täta ytor mot varandra x x x x x

Temperatur

Hög värme x

Sträng kyla x

Ute x x x x

Inne x x x x x

Klimat

Under vatten x x

Blöt x x x x x

Fuktigt x x x x x

Rumsklimat x x x x x

Tillåten fogrörelse

Rörelseupptagande x x

Elastisitet x x x x x

Monteringsstyrka

Hög x x

Måttlig x x

Begränsad x

Styrkeuppbyggnad

Direkt x

4-7 dygn x x x x

Slutstyrka

Extrem x

Mycket hög x x x

Hög x

Miljöegenskaper

Fri från lösningsmedel x x x x x

Luktfri och låga emissioner x x x x x

Innemiljöklassad M1 x x
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TEKNISKT STÖD
Våra produkter är en del av byggprojekt, där alla delar samverkar. 
Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. 

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 lösning-
ar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för lim-
ning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överens-
stämmelse med de branschregler som gäller. 

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

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

Vi hjälper dig!

• 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! 



Bostik AB 
Strandbadsvägen 22, 251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company 
www.bostik.se A
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