Användningsområde

Fogning

Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, mosaik, skiffer,
granit, Rockwoolplattor, polyphorplattor, glasullplattor, marmor,
natursten m.m. samt läggning på värmegolv. Vid fuktkänslig
och/eller transparent marmor och natursten används LIP Naturstensfix eller LIP Multi vit beroende på kvalitet på sten.

Tidigast efter ca 1-2 dygn efter plattsättning, beroende på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga. Vi rekommenderar LIP Fogmassa/Klinkerfog eller LIP Multifog.
Se bruksanvisning på fogförpackningen.

Underlag

5 kg och 25 kg plastlaminerade papperspåsar.

På fasta underlag av: Betongelement, betong, väggputs, lättbetong, siporex skivmaterial avsedda för keramik, målade ytor,
gammal keramik, kylrum, gjutna betongväggar och däck som är
äldre än 1 månad. Lättbetongselement som har en fukthalt på
högst 4 - 8 %, följ materialleverantörens anvisningar. Slipsats äldre än 2 veckor.

Förbehandling
Underlaget ska vara fast och väl rengjort från damm, smuts, olja
och andra skiljeämnen innan fästmassan appliceras. Rengöring
av fett och tvålrester görs med LIP Grundrens G1. Primning av
underlag utförs enligt anvisningarna på produktbladet för LIP
Primer 54. Fuktbelastade utrymmen ska fuktskyddas med något
av LIPs tätskiktssystem, se Byggkeramikrådets Branschregler för
Våtrum (BBV).

Bruksanvisning

Förpackning
Varuinformation
Innehåller en reducerande komponent som reducerar mängden
lösligt krom VI. Öppnad förpackning skall förslutas tätt efter användning och produkten skall förbrukas så snart som möjligt.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador, H315 Irriterar huden, H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
P-fraser: P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305 +
P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501-A Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning.

Häll 5 kg LIP Multi Kakelfix Vit under omrörning i ca 1,4 lit. vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen mogna i 5 min. och
rör om en gång till. Då är fästmassan klar att användas. Blandningen ska förbrukas inom 5 tim. efter det att fästmassan är
färdigblandad, tillsätt aldrig vatten efterhand. LIP Multi Kakelfix Vit bör inte användas under +5°C. Påför fästmassan med en
tandadspackel, först med den släta sidan. Sedan dras ytan av
med den tandade sidan till ett jämt, tjockt skikt, normal materialtjocklek är ca en tredjedel av plattans tjocklek.
OBS! Plattornas baksida får inte komma i kontakt med underlaget. Kontrollera med jämna mellanrum att fästmassan verkligen
täcker plattornas baksida mot underlaget mellan 80 – 100 %.
Vid montering av storformatsplattor större än 250 x 250 mm ska
plattan dubbelstrykas (buttering-floating-metoden). Alternativt
används LIP Flytfix. Vid montering utomhus, våtrum och på ytor
där rörelser i underlaget kan förekomma ska täckningen på plattan vara 100 %. Justering av plattor kan normalt utföras inom
15 minuter efter montering, beroende på underlagets sugförmåga, temperatur mm. Eventuella rester av fix/fästmassan på
plattans framsida ska avlägsnas innan härdning. Ojämn mängd
fix/fästmassa upp i fogen kan orsaka färgskillnader på fogen. Vid
montering av tunna plattor, typ glasmosaik, rekommenderas det
att man, innan plattsättning, slätspacklar ytan efter det att rätt
mängd fix/fästmassa applicerats.

Teknisk data

Rengöring

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att
möta branschenskrav och riktlinjer, vid användning i våtrum
hänvisar vi till BBV´s branschregler.
Vi garanterar att produkterna är felfria.
Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.
För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta
LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användning. Fästmassa som inte har härdat ska inte spolas ner i
avloppet.

Materialåtgång
Ca 2,5 kg/m² beroende på val av plattor. för mer exakt
materialåtgång se Åtgångskalkylator på hemsidan.

CE-Klassificering:
Arbetstemperatur:
Blandningsförhållande:
Bearbetningstid:
Monteringstid:
Justeringstid:

C2 E S1
+5 - +30°C
5 kg. LIP Multi Kakelfix Vit till 1,4 liter vatten
Ca 5 tim. vid +20°C
Ca 30 min. vid +20°C
Ca 15 min beroende på
platta Kvalité vid +20°C
Gång/fogningsbar:
Efter 1-2 dygn
Vidhäftning efter torrlagring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftning efter våtlagring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftning efter termisk åldring ≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftning efter frost-tö
≥ 1,0 N/mm²
Lagring:
Innehåller en reducerande
komponent som reducerar
mängden lösligt krom VI. Den
reducerande komponenten är
aktiv vid förvaring på torr plats
under 12 måna der efter angivet
paketeringsdatum.

Allmänt

LIP – när man bygger på kvalitet!
Återförsäljare:

SVERIGE AB
Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk
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