Materialåtgång
med LIPs tätskikt
till ett badrum.

Materialexempel till ett badrum på 30 m2
Till ett badrum av en ganska genomsnittlig storlek,
har vi här gjort en liten guide gällande hur mycket
material som behövs. Vi har tagit med alla
produkterna som behövs från tätskikt till färdigfogat badrum.
Mängden bygger på åtgången till ett badrum –
där väggar och golv tillsammans utgör 30 m2.
Vi rekommenderar BKR våtzon 1 för hela badrummet – så samma lösning för alla ytor.

LIPs Foliesystem 27

Vårt Foliesystem 27 är det som visas här - systemet
fungerar utmärkt där man bygger på underlag av
betong, puts, lättbetong, skivmaterial eller mineraliskt bundet spackel.

1. Primer
LIP Primer 54, 2,5 L
1 dunk

2. Folielim

Läs mer i
monteringsanvisningen!

		

LIP Cement, 5 kg
3 st påsar
LIP 2K Folielim, 5 kg
3 st hinkar
Både produkterna behövs för att
blanda lim - och blandas lika delar.

Bra att ha!

LIP Skarvlim

3. Våtrumsfolie
LIP Folie G3
1 rulle = 30 m2
Bredd: 1 meter

4. Tätning i hörn, runt rör och golvbrunn
LIP ÅT-innerhörn
4 st Färdiga ÅT-innerhörn

LIP Rörmanschett
till ingående vattenrör
5 st 18x34 mm elastiska
rörmanschetter.
(alt. stlk. 10x16 mm)
LIP Rörmanschett
till toalettstol		
1 st 75x110 mm
(alt. stlk 100-140 mm)

LIP Tätark 40x40 cm
till golvbrunn		
1 st tätark

				
LIP Rörmanschett
till handfat
1 st 40x56 mm
(alt. stlk 56-75 mm)

Bra att ha!

LIP ÅT-remsa
25 m x 10 cm till skarvar.

LIP ÅT-ytterhörn
Färdiga ytterhörn till
fönstersmygar
och dörrar.

LIP ÅT-remsa
självhäftande
20 m x 10 cm
till ytterhörn
och nischer.
OBS! Skall monteras/användas under folien.

5. Fästmassa till montage av
kakel och klinker
LIP Multi Kakelfix lätt, 15 kg
3 st säckar

Fler
alternativ
finns!

6. Fogmassa och sanitetssilikon
					
LIP Multifog, 5 kg
till golv
2 st påsar

LIP Fogmassa, 20 kg		
till vägg
1 st säck

LIP Sanitetssilikon		
till golv
1 st tub, 300 ml

LIP Sanitetssilikon		
till vägg
3 st tuber, 300 ml

7. Verktyg

LIPs Verktyg
• Roller
• Pensel
• Folielimsspackel
• Foliespackel
• Fixkamm
• Fogplatta
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