
LÅNG ÖPPENTID

HÖG LIMSTYRKA

SMIDIG APPLICERING

DET SMARTASTE SÄTTET ATT RÄDDA DINA VÄGGAR

Scanna koden för 
komplett information 

om Recover Light

Recover Light
Vissa ytor behöver extra bra förbehandling. Rädda dina gamla eller skadade väggar med detta 

nyutvecklade speciallim anpassat för renoverings tapeter!

Den höga limstyrkan och den långa öppentiden ger en optimal förutssättning för ett bra resultat. 

Betydligt enlare och mer tidsbesparande jämfört med att bredspackla

Smidig applicering 
Recover appliceras smidigt med en roller och ger ett slätt och stabilt underlag för vidare 

tapetsering eller målning. 

ART.NR FRP.STORLEK FRP/PALL
6368 5 liter hink 90 st

6378 15 liter hink 36 st



Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

Tel: 042-19 50 50
info.se@bostik.com
Boka dag och tid med din säljare 
eller kontakta oss för mer 
information.

www.bostik.se

SNABBT OCH ENKELT  

ATT APPLICERA

För både bredspackling och 

skarvspackling på gipsskivor.  

Fungerar både på vägg och tak. 

FÖR SLUTFINISH  

OCH TUNNA SKIKT

Finbredspackling, spackling av tapet

skarvar, sista spacklingen på gips  skivor, 

reparation av väggar inomhus.

ROLLBAR VÄRMEISOLERANDE 

VÄGGBEKLÄDNAD

För ett skönare inomhusklimat. Kan 

appliceras på alla typer av väggar. 

Värmebesparing på upp till 15%.

MEDIUMGRADERAT HANDSPACKEL 

MED HÖG FYLLNAD

För skarv och bredspacklinlg  

inomhus i torra utrymmen.

FÖR ETT PROFFSIGT  

SLUTRESULTAT

Lättapplicerat på väggar eller tak. 

Fungerar både för skarvspackling  

och bredspackling. 

MED EXTRA FYLLNADS FÖRMÅGA 

FÖR STORA YTOR

Spackling av murade och putsade ytor, 

tegelväggar etc och för reparation av 

skador och håligheter inomhus.

FINKORNIGT SANDSPACKEL FÖR  

INNERVÄGGAR OCH TAK

För bredspackling, spackling av skarvar, 

tapet skarvar och reparationer på vägg 

och takytor.

UPPFYLLER HÖGA KRAV  

PÅ FYLLFÖRMÅGA

Under våtrumsmatta. Har hög vid

häftning mot underlaget och ger en 

hård stark yta.

Rätt spackel till rätt väggar
I Bostiks uppdaterade och breda sortiment av väggspackel hittar du 

både praktiska och smarta spackel för dina väggar! Oavsett om du 
behöver bredspackla väggarna i ditt nya hus eller behöver reparera en 

skadad vägg hittar du ditt spackel hos Bostik.
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