Sanitetssilikon
Högkvalitetssilikon
ISO 11600-F-25 LM

Inom-/utomhus

Våtrum

LIP Sanitetssilikon
Förpackning

LIP Sanitetssilikon är ett mycket elastiskt alkoholbaserat
silikon, som fungerar utmärkt för tätning och fogning i kök
och badrum. LIP Sanitetssilikon är speciellt lämpligt för
kakel, klinker, marmor, sten och har en mycket god vidhäftning mot de flesta material, t.ex. metall, tegel, keramik,
plast, glas, PVC och behandlat trä.

300ml plastpatroner. Skall lagras torrt.
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Användningsområde

Märkning
Ej märkningspliktig. Innehåller alkoxy.

Hänvisning

Underlag

Se säkerhetsdatablad.

LIP Sanitetssilikon appliceras på rena, torra och fettfria
ytor. Vid eventuell avfettning används alkohol eller etanol.
Kontrollera vidhäftningen för att säkerställa kompabilitet
mellan materialen.
Normalt krävs det ingen förprimning på underlaget.

Bruksanvisning
Innan fogning med LIP Sanitetssilikon, säkerställ vidhäftning i kanten. Gällande branschrekommendationer ska
följas, se SFR Rörelsefogar i Våtutrymmen Nr.5/2011
(www.sfr.nu)
Tillgängligt fogutrymme medger i allmänhet inte användning av normal bottningslist. För att förhindra tresidig
vidhäftning kan fogbotten i stället täckas med vidhäftningsförhindrande tejp. Ofta är emellertid de förväntade
fogrörelserna så små att tejpen kan utelämnas utan risk
för skador.
LIP Sanitetssilikon appliceras med patronpistol på rena,
torra och fettfria ytor. Fogarna fylls helt. Inom 10 minuter
kan fogen/ytan formas med tvål-/vatten med mättad
fogpinne. Ej härdad överbliven fogmassa tvättas bort med
aceton eller tvättbenzen. Härdad fogmassa tas bort med
rakblad eller brytkniv.

Fogdimensioner
Fogbredd

Fogdjup

Tillåten differens

3-4 mm

4-5 mm

+/- 1 mm

6 mm

6 mm

+/- 1 mm

8 mm

6 mm

+/- 1 mm

10 mm

8 mm

+/- 2 mm

15 mm

10 mm

+/- 2 mm

20 mm

12 mm

+/- 2 mm

25 mm

15 mm

+/- 2 mm

Rengörning
Verktyg m.m. rengörs med vatten direkt efter användningen, helst varmt vatten.

Tekniske data
Färgad

Transparent

Skinnbildning:

Ca. 19 min.

Ca. 14 min.

Volymförlust:

Ca. 3%

Ca. 3%

Densitet:

1,29 g/ml

1,03 g/ml

Shore A:

Ca. 25

18

E-modul 100%:

Ca. 0,4

Brottöjning:

250%

350%

+/- 30%

Härdsystem:

Härdar med luftens fuktighet

Härdning:

Ca. 1-2 mm/24 timmar

Temperaturbeständighet: -50°C till 150°C
Arbetstemperatur:

+5°C till +40°C

Fogrörelse:

30%

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:
Transparent

Vit

Råvit

Pärlvit

Manhattan

Grå

Koksgrå

Jasmin

Sand

Bahamabeige

Brun

Svart

Fogbredd i mm x fogdjupet i mm =materialåtgången i ml/m

LIP -när man bygger på kvalitet!

Återförsäljare:

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

0,3 N/mm2

Elasticitet:

Materialåtgång

SVERIGE AB

N/mm2

