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LIP Flexicol
Produktinformation
LIP Flexicol är en färdigblandad fästmassa för inomhus-
bruk med hög deformationsupptagningsförmåga: ca 5,4
mm/m.

Användningsområde
LIP Flexicol används vid montering av gipsskivor på
vägg-/golvspånskivor, trägolv och gipsskivor samt vid
montering av kakel, klinker, mosaik, marmor m.m. på
underlag av betong äldre än 2 månader, PVC, putsad
vägg, gasbetong, gips, målade ytor m.m. eller där rörelser
i underlaget kan förväntas.

Underlag och förbehandling
Underlaget ska vara fast, torrt och rengjort från smuts,
lösa partiklar, formolja och andra skiljeämnen. Skivor/skiv-
konstruktioner ska enligt tillverkaren vara dokumenterat
lämpliga/avsedda som underlag för keramiska material.
LIP Flexicol har testats på Institutet för träteknisk forsk-
ning och resultatet motsvarar de krav för böjstyvhet som
ställs enligt BBV´s branschregler.
Testet utfördes på 22 mm spontad golvspånskiva på fast
regel med max 600 mm/cc regelavstånd. Ett lager golv-
gips t.ex. av fabrikat Gyproc, Danagips eller likvärdigt.

Montering av golv- och väggips på gips- och 
träkonstruktion
Tänk på att:
• Var noga med att underlaget är plant (trägolv kan behöva
planslipas), väl rengjort, torrt och fritt från löst sittande
färg- eller andra löst sittande partiklar.
• Rengör och matta ner glatta och/eller feta ytor med LIP
Grundrens eller liknande.
• Fästmassa läggs på väl rengjord, fast yta.
• Golvspånskivor/trägolv ska ligga på fast regel. Regeln
ska ligga fast mot underlaget så att inte hela golvet sviktar.
Svikt får endast finnas mellan reglarna.
• Om underlaget är golvspånskivor eller golvbrädor ska
golvgipsskivan läggas på tvären mot golvspånskivan/golv-
brädorna. Kortkantsskarvarna ska förskjutas minst 600
mm mot varandra.
• Om gipsskivan ska behandlas med VS30, måste målade
eller täta ytor spårfräsas för att undvika två täta skikt.
• LIP Flexicol bör inte användas under +10°C.

Övrig information se Flexicol montagebeskrivning

Plattsättning
LIP Flexicol påföres med en tandad spackel, först med
den släta sidan, därefter dras ytan av med den tandade
sidan. Rekommenderad skikttjocklek är 3-5 mm beroende
på typ av plattor och profileringen på baksidan. Plattan
trycks och vrids på plats normalt inom 15 min. efter påfö-
ringen av fästmassan. Obs! Kontrollera med jämna mell-
lanrum att fästmassan verkligen täcker plattans baksida
och använd rätt tandstorlek på tandspackeln.

Materialåtgång från ca 1,0-3,0 kg/m2.

Återförsäljare:

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

Mjukfog
I alla vinklar golv/vägg, vägg/vägg vid rörgenomföringar,
fästen för armatur, anslutning mot snickerier etc. ska
fogning utföras med massa enligt Z.1.1. Grupp 58 i Hus
AMA 83 LIP Sanitetssilicon, eller liknande.

Förpackning
1 kg, 4 kg och 15 kg plasthinkar.

Varuinformation:
Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data
Arbetstemperatur: +5 - +30°C
Blandning: Pasta
Bearbetningstid: ca 15-30 min. vid +18 - +20°C
Gångbart: efter ca 1-2 dygn vid sugande 

underlag
Fogning: efter 1-2 dygn vid sugande 

underlag
Avdragsstyrka, betong: ca 1,0 N/mm2

Skjuvvidhäftning hos
dispersiv fästmassa efter
vattenlagring: MV 0,79 MPd
Elasticitet: ca 5,4 mm/m
Lagring, frostfritt: 1 år i oöppnad förpackning 

Allmänt
LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för
att möta branschens krav.
Vi garanterar att produkterna är felfria.
Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför
vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färg
Vit.

LIP – när man bygger på kvalitet!
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