PROFESSIONELT SPECIALTAPE

Et professionelt tilpasset
sortiment

Bostik Roll er et enestående sortiment af specialtape til PVC-trapper,
vådrumsmåtter, trappebeslag og mange flere anvendelsesområder.
Tapen er let at arbejde med og kan påsættes med det samme.
Bostik Roll er en produktinnovation, som kombinerer
forstærket væv med avanceret lim til professionel gulvmontage. Den nye serie, Bostik Roll, er udviklet efter
undersøgelser og interviews med producenter, brugere,
entreprenører og grossister. Produktudviklingen
resulterede i uovertrufne egenskaber til hurtig og
enkel montering af gulvmateriale. Eftersom tapen
fæstnes med det samme, kan arbejdet skride frem
uden ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til
kontaktlim med opløsningsmidler og opfylder flere
miljøstandarder som f.eks. BVB, BREEAM og Sunda Hus.

Flere anvendelsesområder:
• Samling af måtter
• Montering af lister og kabelkanaler
• Trappebeslag
• Skridsikring og beskyttelsesplader
• Vådrumsbeklædning

BOSTIK ROLL 25/50/85
TIL LISTER OG HJØRNER
Forstærket tape til montering af
alle typer gulvlister. Montering af
forskellige typer gulvmateriale, f.eks.
tekstil-måtter, nålefiltsmåtter og
hårde PVC-klinker. Kan også anvendes
til montering af kabelkanaler. Et
godt alternativ til kontaktlim med
opløsningsmidler. Levereres som
rulle i 25, 50 og 85 mm bredde
og 50 m lang.

Anvendelsesområde
•
•
•
•

Hjørner og kanter
Gulvlister
Beskyttelsesplader
PVC-trappebeslag

BOSTIK ROLL 240
TIL TRAPPER
Forstærket tape til montering af alle
typer gulvmateriale på trapper: PVC,
gummi, linoleumsmåtter, nålefilt
og tekstilmåtter. Kan også bruges til
standard trappemateriale af PVC og
gummi. Egnet til montering af
beskyttelsesplader til vægge i sygehusmiljøer. Levereres som rulle
240 mm bred og 25 m lang.

Anvendelsesområde
• Trapper, alle typer boligmonteringer
• Præformede trappetrin, (pvc, gummi)
• Slidstærke gulvfliser

BOSTIK ROLL MT35
SPECIEL OG ALSIDIG
Dobbeltsidig tape med mange
anvendelsesmuligheder. Til montering
af trappebeslag på metaltrapper,
spejle, dekorationsmaterialer og
paneler. Kan også anvendes til
montering af første række af
parketgulv. Leveres som rulle
35 mm bred og 25 m lang.

Anvendelsesområde
•
•
•
•

Trappebeslag til metaltrin
Spejle
Snedkerarbejde
Parketgulv (montering af første række)

BOSTIK ROLL SD50
KONCEPT TIL VÅDRUM (PVC)
Specialtape til vægbeklædning i
vådrum. Meget tynd, så man ikke kan
se den gennem en vægbeklædning.
Erstatter kontaktlim til vanskelige
monteringer i vådrum. Anvendes til
yder- og inderhjørner i vådrumsvægge
samt ved samling af gulv-/vægvinkel.
Leveres som rulle 48 mm bred og
50 m lang.

Anvendelsesområde
• Vådrumsbeklædning PVC
• Inder- og yderhjørner
• Samling mellem væg og gulv i vådrum

BOSTIK ROLL 25/50/85

BOSTIK ROLL 240

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Til montering af gulvmaterialer på trapper.
Meget resistent.
Hurtig montering, enkelt og rent.
Ingen ventetid, øjeblikkelig montering.
Resistent mod blødgørermigration.
Stor temperaturresistens (-40°C til +120°C).
Fungerer med gulvvarme.
Indeholder ikke opløsningsmiddel.
Ikke brandfarligt.
Meget lave emissioner: EMICODE EC1 Plus.
Opfylder kravene i LEED og BREEAM .
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EAN

30860694

25 mm x 50 m

8 ruller/
karton

7311020064020

30860697

240 mm x 25 m

1 rulle/
karton

7311020064051

30860695

50 mm x 50 m

5 ruller/
karton

7311020064037

30860696

85 mm x 50 m

3 ruller/
karton

7311020064044

BOSTIK ROLL MT35

BOSTIK ROLL SD50
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Meget tynd tape, så man ikke kan se den gennem en
vægbeklædning.
• Hurtig montering, enkelt og rent.
• Montering med det samme, ingen ventetid.
• Resistent mod blødgørermigration.
• Stor temperaturresistens (-40°C til +120°C).
• Fungerer med gulvvarme.
• Uden opløsningsmidler og ftalater.
• Ikke brandfarlig, erstatter opløsningsmiddelbaseret
kontaktlim.
• Meget lave emissioner, EMICODE EC1 Plus.
• Opfylder kravene i LEED og BREEAM.

Hurtig og permanent installation.
Kompenserer for ujævnheder i underlaget.
Enkel og ren montering.
Omgående brug af monterede overflader.
Høj limstyrke.
Alsidig.
Stor temperaturresistens (-40°C til + 100°C).
Uden opløsningsmidler og ftalater.
Fungerer med gulvvarme.
Lyd- og vibrationsdæmpende effekt.
Ikke brandfarligt.
Meget lave emissioner.
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EAN

30860698

35 mm x 25 m

8 ruller/
karton

7311020064068

30860699

48 mm x 50 m

5 ruller/
karton

7311020064075

KONTAKT OS

Tlf: 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

Art.nr. 10006/1812

Permanent installation.
Meget resistent.
Hurtig montering, enkelt og rent.
Ingen ventetid, øjeblikkelig montering.
Forhindrer, at gulvet glider eller får folder.
Resistent mod blødgørermigration.
Stor temperaturresistens (-40°C til +120°C).
Fungerer med gulvvarme.
Indeholder ikke opløsningsmiddel.
Ikke brandfarligt.
Meget lave emissioner: EMICODE EC1 Plus.
Opfylder kravene i LEED og BREEAM .

