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LIP Montagelim
Användningsområde
Är ett snabbhärdande och flexibelt montagelim.
Vidhäfter på de flesta material, t.ex. glas, speglar,
metall, betong, tegel, keramik m.m. Speciellt
lämpligt för limning av byggmaterial.
Kan användas inomhus och utomhus, kan
övermålas med de flesta vattenbaserade färger. 
Kan användas som dilatationsfog tillsammans
med keramiska ytor i lätta industrimiljöer.
Kan användas till natursten

Underlag
Underlaget ska vara torrt, fast och rent från
skiljeämnen. Vid eventuell avfettning används
alkohol eller etanol. Kontrollera vidhäftningen för
att säkerställa kompatibilitet mellan materialen.
Normalt krävs det ingen förprimning på underlaget.
Observera! LIP Montagelim rekommenderas
inte för fogar som är konstant påverkade av
vatten och/eller ytor som utsätts för klorvatten.

Bruksanvisning
Underlagen ska vara fasta, rena och fettfria.
Applicera LIP Montagelim på ytorna och pressa
samman.
Om LIP Montagelim används som dilatation-/
rörelsefog ska det säkerställas vidhäftning i
kanterna på fogen och gällande bransch-
rekommendationer följas, se SFR Rörelsefogar i
Golv Nr.6/2008 (www.sfr.nu)
Fogar i golv ska understödjas av bottningslister.
Kvarvarande remsor av styrencellplast som
använts för att fylla fogutrymmet vid gjutning eller
klinkerbeläggning tas bort innan fogning så att
tillräckligt utrymme för fogmassa och bottnings-
list bildas.
LIP Montagelim appliceras med patronpistol.
Fogarna fylls helt och formas med en våt ¨fog-
pinne¨.

Rengöring
Verktyg rengörs i mineralisk terpentin, lacknafta
eller T-Röd innan limmet torkat. Efter att limmet
har härdat används lösningsmedel som löser
silikon.

Åtgång
Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m

Emballage
290 ml patron. Skall förvaras frostfritt. 

Hänvisning
Se säkerhetsdatablad.

Teknisk data
Skinnbildning: Ca. 10-15 min.
Volymförlust: Ca. 3,5%
Densitet: 1,46 g/ml
Shore A (ISO 868): 60
E-modul 100%: 1,3 N/mm2

Brottöjning: 230%
Elasticitet: +/- 20%
Härdsystem: Härdar med luftens 

fuktighet
Härdning: 2-3 mm/24 timmar
Temperaturbeständighet: -40°C till +90ºC
Arbetstemperatur: +5ºC till 40°C
Fogrörelse: 20%
Lagring: Hållbarhet 12 månader 

från produktionsdatum

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.
För ytligare information se www.lip.dk eller
kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70.

Färger
Vit, Manhattan och Grå.

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

Återförsäljare:

LIP -när man bygger på kvalitet!
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