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Användningsområde
LIP Folielim används i flera system:
Lim till LIP’s olika Foliesystem  som uppfyller BBV’s krav 
för vattentätning i zon 1 och 2 i våtrum, på skivkonstruk-
tioner och massiva konstruktioner. 
LIP System 15 med VS20 som uppfyller kraven för vatten-
tätning i zon 1 och 2 i massiva konstruktioner och zon 2 
på skivkonstruktioner som ska bekläs med keramik, na-
tursten eller liknande. Vid applicering på betong rekom-
menderas en Rf på 85 % men avvikelser kan förekomma 
beroende på förutsättningar och konstruktion. LIP System 
15 utan VS20 används vid tillskjutande markfukt som är 
undantagna från BBV eller betong med högre Rf än 85-89 %.  

Underlag/förbehandling
Kan användas på underlag av betong, lättbetong, puts, 
golvavjämningsmassor, skivmaterial som är avsett för 
keramisk beklädnad.  Underlaget ska vara torrt, rent och 
fritt från lösa partiklar, eventuell formolja, spackelrester, 
färgspill och liknande ska avlägsnas. LIP Grundrens G1 an-
vänds för att avlägsna eventuella fett- och tvålrester eller 
liknande. Kalk avlägsnas med LIP Klinkerrent K1. Sugande 
underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54.

Blandning
Blanda LIP Cement eller Special Cement med LIP Folielim i 
lika viktdelar 1:1 till en jämn klumpfri massa.
OBS! Se öppentid på respektive cementtyp. 

Väggar
Ska uppfylla kraven i BBV för väggar, (se www.bkr.se) och 
vara monterat enligt materialleverantörens monterings-
anvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfasthet uppnås. 
För montering/applicering se respektive monteringsanvis-
ning på vår hemsida www.lip.dk.

Golv
Ska uppfylla BBV (se www.bkr.se) för golv och vara mon-
terat enligt materialleverantörens monteringsanvisningar 
så att rätt böjstyvhet och hållfasthet uppnås. Eventuella 
stabiliseringar av skivkonstruktioner, golvlutningar, se vår 
hemsida www.lip.dk under konstruktioner. För monte-
ring/applicering se respektive monteringsanvisning på vår 
hemsida www.lip.dk.

Underlag där risk finns för tillskjutande markfukt.
Vid montering på t.ex. källarväggar eller golv bör man 
kontrollera att det inte förekommer tillskjutande mark-
fukt. Då golv- och väggytor, utan underliggande/utvändig 
isolering, står i direkt markkontakt och där inträngning 
av vatten/fukt kan förekomma, medger reglerna undan-
tag från BBV’s krav på vattentätning. Måste hänsyn tas till 
detta i materialval av både tätskikt och spackel. Rekom-
menderade system/produkter är LIP System 15 (utan LIP 
VS20), LIP 228, LIP Rotbruk eller LIP 205. 

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten direkt efter an-
vändningen.

Materialåtgång
Se respektive monteringsanvisning

Emballage
5 kg LIP Folielim i 10 lit plasthink.
2 kg LIP Folielim i 4 lit plasthink.

Lagring
Ska lagras frostfritt och torrt.

Märkning
Vid blandning med LIP Cement eller Specialcement är 
produkten lokalt irriterande. Innehåller Kalciumoxid. Vid 
blandning med LIP Folielim bildas kalciumhydroxid, som 
kan vara irriterande på hud och ögon. Produkten innehåll-
er mindre än 2 mg kromat/kg torr cement.
R 36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen.
R 41 Risk för allvarliga ögonskador.
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S 22 Undvik inandning av damm.
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med
mycket vatten och kontakta läkare.
S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.

Hänvisning
Se säkerhetsdatablad.

Tekniskdata
Arbetstemperatur:   +5 - + 30° C
Blandning förhållande 
LIP Folielim & cement:   ca. 1:1
Öppentid LIP Cement:   ca. 2 timmar
Öppentid LIP Special Cement:  ca. 1 timmar
Härdningstid LIP Cement:   ca. 12 timmar
Härdningstid LIP Special Cement:  ca. 4 timmar
Lagring:     Vid frostfri och torr  
    minst 6 månader.
Färg
Vit, efter cementinblandning vit eller grå .

Allmänt
LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen
för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkter-
na 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

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

LIP Folielim


