
HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SMIDIG KONSISTENS

Scanna koden för 
komplett information 

om produkten

Hernia  
Lättspackel Medium

LÄTTVIKTSSPACKEL MED MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Nu lanserar vi Hernia Lättspackel Medium – ett lättviktsspackel för proffsen!  Spacklet är mångsidigt och 

fungerar lika bra för bredspackling som för skarvspackling. Hernia Lättviktsspackel Medium är mycket 

lättarbetat tack vare dess smidiga konsistens, som du dessutom kan lägga i skikt upp till 4 millimeter 

utan att riskera att det spricker. Efterarbetet går snabbt tack vare att spacklet även är lätt att slipa.

ART.NR FRP.STORLEK FRP/PALL
6379 10 lit hink 44st



FÖR NON-WOVEN  
TAPETER

Hernia Non Woven ett är speciallim  

för uppsättning av dimensionsstabila 

tapeter med Non Woven-baksida.

FÖR GLASFIBERVÄV OCH 
AKRYLSTRUKTURTAPETER

Hernia PVP Extra är likt PVP Variant 

avsett för glasfiberväv, struktur- 

och vinyltapeter, men fungerar lika 

bra till juteväv och textiltapeter.

FÖR PAPPERS-, AKRYL-  
OCH STRUKTURTAPETER

Hernia 1870 är anpassat för uppsättning 

av pappers- och akrylstrukturtapeter.

FÖR GLASFIBERVÄV, STRUKTUR- OCH 
VINYLTAPETER, MASKINANPASSAT

Hernia 1853 är anpassat för 

uppsättning av glasfiberväv samt 

struktur- och vinyltapeter med  

pappers baksida för maskiner..

KOMBINATIONSLIM     
FÖR MÅNGA TAPETTYPER

Wall Combi  för uppsättning  

av papp erstapet, tapeter med  

non-woven-baksida, akrylstruktur-

tapeter och tunnare glasfiberväv

FÖR VÄGGBEKLÄDNADER I 
VÅTUTRYMMEN

Hernia KP4 – för uppsättning  

av tunna våtrums tapeter, skummade 

och homo gena våtrumstapeter, men 

även tapetbård och vinyltapeter.

VÄVLIM FÖR OLIKA TYPER  
AV VÄV OCH TAPETER

Hernia PVP Variant är avsett för 

uppsättning av glasfiberväv, 

struktur- och vinyltapeter med 

pappers baksida.
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FÖR PAPPERSTAPETER PÅ SUGANDE 
UNDERLAG. PULVERFORM

Hernia Expert är ett tapetklister i 

pulverform som blandas med vatten  

för maskin- och handapplicering.  

För uppsättning av papperstapeter.

LÄTTARBETAT OCH LÄTTSLIPAT 
VÄGGSPACKEL FÖR PROFFS

Hernia Lättspackel Premium är ett 

lättviktsspackel för hand applicering.

Smidig konsistens och kort torktid.  

Upp till 6 mm skikt utan att spricka!

Bostik Hernia Professional
 –komplett sortiment för målare

LÄTTARBETAT OCH LÄTTSLIPAT VÄGGSPACKEL FÖR PROFFS

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

  Telefon 042-19 50 50
  order@bostik.se
Boka dag och tid med din säljare 
eller kontakta oss för mer 
information.

www.bostik.se


