
275 Snabbslipsats
Polymerförstärkt, snabbcement 
för golvputs och –gjutning i 
flytande och fasta  
konstruktioner

◗  CT-C40-F6 
◗  Från 10 mm i fast konstruktion 
◗  Inomhusbruk
◗  Från 35 mm i flytande konstruktion
◗  Härdning påbörjas efter ca 75 min.
◗  Spänningsfattig
◗  Lämplig för golvvärme
◗  Mycket låga utsläpp

Användningsområde
LIP 275 Snabbslipsats är en färdig-
blandad och spänningsfattig plastförstärkt 
snabbslitsats/putsyta, som på samma sätt 
som traditionell cementbaserad gjutmassa 
används vid tillverkning av betong och put-
syta osv.
LIP 275 används i första hand till gjutning 
av slipsats, där det ställs krav att materialet 
är plastificerat och har en kort härdnings-
tid, t ex. renoveringsarbeten där undergol-
vet ska var klart för beläggning på kortast 
möjliga tid.
I samband med våtzoner/vattenbelastade 
områden ska LIP 275 appliceras på ett 
MK-godkänt vattentätningsmembran.

Underlag
LIP 275 kan appliceras direkt på betong 
eller cementslam eller som flytande kon-
struktion. I konstruktioner där LIP 275 
ligger direkt på underlaget krävs minst 10 
mm skikttjocklek.
Som flytande konstruktion ska skikttjock-
leken vara minst 35 mm. I samband med 
våtrum ska skikttjockleken vara minst 45 
mm. Direkt på underliggande betong m.m. 
måste hela konstruktionen vara torr innan 
en tät beläggning appliceras.

Förbehandling
Borttagning av fett och tvålrester görs med 
LIP Grundrens. Om betongytan är porös 
på grund av ytslam slipas och dammsugs 
den ordentligt före läggning. Släta ytor görs 
ojämna genom slipning före läggning. En 
primning ska alltid göras för att sluta porer-
na och binda dammet. 
När LIP 275 läggs ut direkt på underlaget 
ska underlaget vara stabilt/fast, torrt och 
utan släppmedel.
Innan LIP 275 läggs ut ska underlaget be-
strykas med putsbruk. 

Putsbruk blandas på följande sätt:
•  1 del vatten
•  1 del LIP Betonbinder  
 (späd med vatten 1:3)
•  2 delar LIP 275 Snabbslipsats
Rör noga ihop putsbruket till en lämplig 
konsistens.
Stryk därefter ut det på det beredda un-
derlaget och häll ned LIP 275 i det fuktiga 
underlaget, vått i vått.

Bruksanvisning
För tillverkning av LIP 275 pudslagsbeton 
används vanliga tvångs- eller frifallsblanda-
re. Tillsätt 1,6-1,8 liter vatten per 20 kg LIP 
275 och blanda till en mjuk, jordfuktig kon-
sistens. 
OBS! Blandningstiden i tvångs- eller fri-
luftsblandningar är minst 5 minuter. När 
blandningen är klar töms blandningskärlet 
helt innan nästa blandning påbörjas. LIP 
275 ska inte blandas med annan cement 
eller tillsatsmedel.

Låga temperaturer förlänger och höga 
temperaturer förkortar bearbetnings- och 
härdningstiden.
Gjutmassan måste skyddas mot överdri-
ven torkning på grund av drag, hög rum-
stemperatur, solstrålar osv. LIP 275 kan 
bearbetas vid temperaturer mellan 10 °C 
och 25 °C.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten in-
nan härdning. Härdat material kan endast 
tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-
terial får inte hällas ut i avlopp, då cement-
baserat material härdar under vatten och 
kan täppa till avloppet.

Förpackning: 20  kg  plastlaminerade  
papperspåsar. Ska lagras torrt.

Färger
Grå 

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern 
såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver 
denna produktinformation hänvisar vi till 
samtliga aktuella byggnadsregler och gäl-
lande normer i det land där produkten an-
vänds. Vi garanterar att samtliga LIP-pro-
dukter är felfria när de lämnar vår fabrik. 
Då användarnas arbetsförhållanden ligger 
utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för 
detta.

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 (0)8 25 00 70

Tekniska data

Arbetstemperatur +5°C - +25°C 
Blandningsförhållande 1,6-1,8 liter vatten per 20 kg
Bearbetningstid Ca 75 min. vid 20 °C
Gångbart Efter ca 2 timmar vid 20 °C
Påbörjad härdning Ca 75 min. vid 20 °C
Klar för beläggning/spackling Efter ca 2-3 timmar vid 20 °C
Klar för tät beläggning Efter 3 timmar vid 20 °C
Full belastning Efter 7 dygn vid 20 °C
Skikttjocklek 10-60 mm
Materialåtgång Ca 21 kg/m2/cm

Densitet Ca 2,1 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka Min. 30–35 N/mm2

Prov utfört med DS/EN 13813: CT-C40-F6
GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Tekniska data Min. 6 mdr. i uåbnet emballage 
Lagring / Arbetsmiljön Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
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