
VS 20 Ångspärr 
Specialprimer med högt ånggenomgångsmotstånd,

radonsäkring och god vidhäftning mot de flesta underlag

                                            Diffusionstät
                                            Till vattentätning

     God vidhäftning
     Till radonsäkring



LIP VS 20 Ångspärr
Användningsområde
LIP VS 20 Ångspärr är en polymerdispersion med en 
tillsatt grön spårfärg som har god vidhäftning på bl.a. 
metal, asfalt, trä och liknande innan ytan efterbehand-
las.
LIP VS 20 Ångspärr används som ångspärr tillsammans 
med VS30 Vattentätningsmembran och LIP Folielim.

LIP VS 30 system 17 uppfyller de krav som finns i BBV 
för våtutrymmen på massiva konstruktioner i våtzon 
1 och 2, på skivmaterial endast våtzon 2, där det ställs 
höga krav på vattentäthet och ett högt ånggenomgångs-
motstånd.
Kan även användas som radonskydd, se monteringsan-
visningen för LIP Radonsäkring.

LIP system 15 uppfyller de krav som finns i BBV för 
våtutrymmen på massiva konstruktioner i våtzon 1 och 
2, på skivmaterial endast våtzon 2, där det ställs höga 
krav på vattentäthet och ett högt ånggenomgångsmot-
stånd.

Förbehandling
LIP VS 20 Ångspärr kan användas på fasta, torra ytor 
som är fria från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra 
skiljeämnen. Rengöring av fett och tvålrester görs med 
LIP Grundrens G1.
Spackla eventuella ojämnheter i underlaget.
Använd fästmassa, t.ex. LIP Super Trope, LIP Multi,
LIP Multi Lätt alternativt cementspackel t.ex. LIP 300.

Bruksanvisning
Skakas/blandas innan användning.
LIP VS 20 Ångspärr appliceras med pensel eller roller. 
LIP VS 20 Ångspärr ska på icke sugande underlag 
användas oförtunnad. 
På sugande underlag spädes 1 del VS 20 Ångspärr med 
5 delar vatten (1:5).
Därefter appliceras LIP VS 20 Ångspärr koncentrerad i 
den mängd som det är föreskrivet i det aktuella syste-
met. Observera att behandlingarna appliceras kors mot 
varandra (ex. första behandlingen lodrät och den andra 
vågrät osv.)
LIP VS 20 Ångspärr kan appliceras ner till 10°C. Var upp-
märksam på att låga temperaturer och hög luftfuktighet 
förlänger och höga temperaturer låg luftighet förkortar 
hanteringstiden.

Rengöring
Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, innan 
LIP VS 20 Ångspärr har torkat.

Förpackning
3 och 12 kg plastdunk. Ska lagras frostfritt.

Hänvisning
Säkerhetsdatablad

Teknisk data
Torktid: Ca 1 timme vid 20°C
Materialåtgång: Se respektive system
Färg: Ljusgrön
Lagring: Frostfritt
Lagringstid: Minst 12 månader

Allmänt
LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen 
för att möta branschens krav. Vi garanterar att produk-
terna är felfria vid leverans.
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: +46 8 25 00 70
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LIP - när man bygger på kvalitet!

Återförsäljare:


