
ERIKOISTEIPPI AMMATTIKÄYTTÖÖN



Ammattilaisille sopiva
valikoima

Bostik Roll on innovatiivinen ammattimaisiin lattia-

asennuksiin tarkoitettu tuote, jossa yhdistyvät vahvistettu 

kudos ja uudenaikainen liima. Uusi Bostik Roll-sarja on 

kehitetty valmistajien, käyttäjien, urakoitsijoiden ja 

tukkumyyjien keskuudessa tehtyjen tutkimusten ja 

haastattelujen perusteella. Tuotekehitys on tuottanut 

ylivoimaiset ominaisuudet lattiamateriaalien helppoon 

ja yksinkertaiseen asennukseen. Koska teippi kiinnittyy 

heti, niin työt voi jatkaa heti ilman odotusaikoja. Bostik Roll 

on hyvä vaihtoehto liuotinpohjaisille kontaktiliimoille, 

ja se täyttää monen ympäristöstandardin vaatimukset, 

esim. BVB, BREEAM ja Sunda Hus.

Useita käyttömahdollisuuksia:

• Mattojen seinä-lattiataitteet

• Listojen ja kaapelikanavien asennus

• Porraslistat

• Liukastumisesteet ja suojalevyt

• Märkätilamatot

Bostik Roll on ainutlaatuinen valikoima erikoisteippejä 
PVC-portaisiin, märkätilojen mattoihin, porraslistoihin ja 
moniin muihin käyttökohteisiin. Bostik Roll on helppo 
työstää, ja sitä voi käyttää heti ilman odotusaikoja.



BOSTIK ROLL 25/50/85

BOSTIK ROLL 240

BOSTIK ROLL MT35

BOSTIK ROLL SD50

LISTOIHIN JA KULMIIN 

Vahvistettu erikoisteippi kaikenlaisten 

lattialistojen kiinnitykseen. Erilaisten 

lattiamateriaalien asennus, esim.

tekstiilimattojen, neulahuopamattojen 

ja kovien PVC-laattojen. Toimii myös 

kaapelikanavien asennukseen. 

Hyvä vaihtoehto liuotinpohjaisille 

kontaktiliimoille. Toimitetaan 25, 50 ja 

85 mm leveänä ja 50 m pitkänä rullana.

PORTAISIIN 

Vahvistettu erikoisteippi erilaisten 

lattiamateriaalien asennukseen 

portaisiin: PVC, kumi, linoleumimatot, 

neulahuopa- ja tekstiilimatot. Toimii 

jopa esimuotoilluissa PVC:stä ja kumista 

valmistettujen porrasmateriaalien 

kanssa. Sopii suojalevyjen asentam-

iseen seinään sairaalaympäristössä. 

Toimitetaan 240  mm leveänä ja 

25  m pitkänä rullana.

ERILAINEN JA MONIPUOLINEN

Kaksipuoleinen vaahtoteippi, 

jolla on laaja käyttöalue. Toimii 

metalliportaiden porraslistojen, 

peilien, koristemateriaalien ja 

paneelien asennuksessa. Voidaan 

käyttää myös parketin ensimmäisen 

rivin asennuksessa. Toimitetaan 35 mm 

leveänä ja 25 m pitkänä rullana.

KONSEPTI MÄRKÄTILOIHIN (PVC) 

Erikoisteippi märkätilojen seinäpin-

noitteille. Erittäin ohut, että se ei 

näy seinäpinnoitteen läpi. Korvaa 

kontaktiliiman vaikeissa märkätila-

asennuksissa. Käytetään ulko- ja 

sisäkulmiin märkätilojen seinillä 

sekä lattia–/seinäkulmien taitteissa. 

Toimitetaan 48  mm leveänä ja 

50m pitkänä rullana.

Käyttöalue

• Portaat, kaiken tyyppiset asennuskohteet 

asunnoissa

• Muotoillut portaat (PVC, kumi)

• Kestävät lattialaatat

Käyttöalue

• Metalliaskelmien porraslistat

• Peilit

• Puupinnat

• Parketti (ensimmäisen rivin asennus)

Käyttöalue

• PVC-märkätilamatot

• Sisä- ja ulkokulmat

• Seinä- ja lattiamaton limitys märkätiloissa

Käyttöalue

• Kulmat ja taitteet

• Lattialistat

• Suojalevyt

• PVC-porraslistat



BOSTIK ROLL 25/50/85 BOSTIK ROLL 240

BOSTIK ROLL MT35 BOSTIK ROLL SD50

TUOTENRO MITAT PAKKAUS EAN

30860694 25 mm x 50 m 8 rullaa/ltk 7311020064020

30860695 50 mm x 50 m 5 rullaa/ltk 7311020064037

30860696 85 mm x 50 m 3 rullaa/ltk 7311020064044

TUOTENRO MITAT PAKKAUS TUOTENRO

30860698 35 mm x 25 m 8 rullaa/ltk 7311020064068

TUOTENRO MITAT PAKKAUS EAN

30860699 48 mm x 50 m 5 rullaa/ltk 7311020064075

TUOTENRO MITAT PAKKAUS EAN

30860697 240 mm x 25 m 1 rulla/ltk 7311020064051

• Pysyvä ja kestävä asennus.

• Erittäin kestävä.

• Nopea, helppo ja siisti asennus.

• Ei odotusaikaa, tarttuu välittömästi. 

• Estää lattiamateriaalia liukumasta tai taittamisesta. 

• Kestää pehmentimiä.

• Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +120°C).

• Toimii lattialämmityksen kanssa.

• Liuotinaineeton.

• Paloturvallinen.

• Erittäin alhaiset päästöt:  EMICODE EC1 Plus.

• Täyttää LEED- ja BREEAM-vaatimukset. 

• Lattiamateriaalien asennus portaisiin.

• Erittäin kestävä.

• Nopea, helppo ja siisti asennus.

• Ei odotusaikaa, tarttuu välittömästi. 

• Kestää pehmentimiä.

• Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +120°C).

• Toimii lattialämmityksen kanssa.

• Liuotinaineeton.

• Paloturvallinen.

• Erittäin alhaiset päästöt:  EMICODE EC1 Plus.

• Täyttää LEED- ja BREEAM-vaatimukset. 

• Nopea ja kestävä asennus.

• Tasoittaa alustan epätasaisuuksia.

• Helppo ja siisti asentaa. 

• Asennuspintaa voi käyttää heti.

• Voimakas tartunta. 

• Monipuolinen.

• Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +100°C).   

• Liuotinaineeton, ftalaatiton.

• Toimii lattialämmityksen kanssa.

• Vaimentaa myös ääntä ja tärinää.

• Paloturvallinen.

• Erittäin alhaiset päästöt.

• Erittäin ohut, ei näy  

seinämaton läpi.

• Nopea, helppo ja siisti asennus.

• Tarttuu välittömästi, ei odotusaikaa.

• Kestää pehmentimiä.

• Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +120°C).

• Toimii lattialämmityksen kanssa.

• Liuotinaineeton ja ftalaatiton.

• Paloturvallinen, korvaa liuotinpohjaiset kontaktili-

imat.

• Erittäin alhaiset päästöt, EMICODE EC1 Plus.

• Täyttää LEED- ja BREEAM-vaatimukset.

OTA YHTEYTTÄ

Puh: +358 10 843 88 00
info.fi@bostik.com
www.bostik.fi
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