
LIP Folie
LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som
ång-/vattentätning under keramisk beklädnad

Uppfyller kraven i BBV för våtrum
Lättmonterad

Ingår i LIP Folie system 27, 21 , 25 och 20
Till golvvärme



    
      

Användningsområde 
LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/ 
vattentätning under i första hand keramiska mate-
rial på vägg och golv i framför allt våtrum. Ingår 
i olika LIP Folie system 27, 21, 25 och 20 måste 
används tillsammans med de övriga produkterna 
som ingår i respektive system, se monteringsan-
visning. På så sätt bidrar LIP Folie till att de olika 
systemen uppfyller Etag 022 och därmed Byggke-
ramikrådets branschregler för våtrum, BBV och 
Boverkets byggregler, BBR. 

Underlag 
LIP Folie system 27 och 25 är avsedda för sugande/
icke sugande underlag av betong, lättbetong, puts 
och skivmaterial. En grundregel när det gäller LIP 
Folie system 25 är att underlaget skall ha en så liten 
sugförmåga som möjligt och en bärighet/stabilitet 
som håller för den keramiska konstruktionen och 
uppfyller kraven i BBV, se www.bkr.se. För mer 
information angående förbehandlingar, se vår hem-
sida www.lip.dk Konstruktioner/underlag. 

LIP Folie system 21 och 20 är avsedda för sugande 
underlag av betong, lättbetong, puts och skivma-
terial. En grundregel när det gäller LIP Folie system 
21 och 20 är att underlaget ska vara sugande för 
att kunna absorbera den fukt som finns i limmet 
eftersom den här typen av limningsteknik torkar 
genom att vatten ska dunsta/absorberas av under-
laget och ha en bärighet/stabilitet som håller för 
den keramiska konstruktionen och uppfyller kraven 
i BBV, se www.bkr.se. För mer information angå-
ende förbehandlingar, se vår hemsida www.lip.dk 
Konstruktioner/underlag.

Förbehandling 
Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa 
partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill 
och liknande skall avlägsnas. Avlägsna fett, smuts 
med LIP Grundrens G1 och kalkrester med LIP Klin-
kerrens K1 eller motsvarande. Förbehandling med 
eventuell vidhäftningsprimer, se respektive 
monteringsanvisning

Bruksanvisning 
Se gällande monteringsanvisning.

Förpackning 
Plastad rulle 1,0 x 30 m
Plastad rulle 1,0 x 5 m
Plastad rulle 2,0 x 30 m
Plastad rulle 0,65 x 30 m 

Färg 
Gul 

Teknisk data 
Material:                     1 lager Polyethylen beklädd  
med      2 lager Polypropylenfiber 
Tjocklek DIN EN 1849-2:      Ca 0,63 mm 
Vikt:                                       Ca 295 g/m² 
Vattentryck:                          Max. 1,5 bar 
Brottbelastning längd 
DIN EN ISO 527-3:               ≥ 300 N/50 mm
Brottbelastning tvär 
DIN EN ISO 527-3:               ≥ 200 N/50 mm
Töjning innan brott, längd 
DIN EN ISO 527-3:               ≥ 50 %
Töjning innan brott, tvär  
DIN EN ISO 527-3:               ≥ 70 %
Motstånd mot rivning längd 
DIN EN 12. 310-2 105:        ≥ 75 N / 50 mm
Motstånd mot rivning lateral 
DIN EN 12. 310-2 135:         ≥ 100 N / 50 mm
Ånggenomgångsmotstånd:    ≥ 3,2 miljoner s/m
Lagring:      Svalt, torrt, skyddas mot sol -   
      ljus, använda inom 24 måna   
      der efter produktions datum.
GEV EMICODE:      EC 1        VERY LOW EMISSION

Allmänt
¨LIP-produkter¨ kontrolleras internt och externt 
årligen för att möta branschens krav. 
Vi garanterar att produkterna är felfria. 
Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utan-
för vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. 
För ytterligare information se www.lip.dk eller 
kontakta, tfn: 08-25 00 70 
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LIP – när man bygger på kvalitet!

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

Återförsäljare:

plus   


