
LIP 330 Reparationsmørtel

Cementbaseret og slidstærk 
Hurtighærdende mørtel til 
pudsning af vægge

◗	 0-80 mm i en arbejdsgang
◗ Til indendørs- og udendørsbrug
◗  Hurtighærdende
◗  Slibbar
◗  Revne- og synkefri
◗  Hurtig viderebearbejdning

Anvendelsesområde
LIP 330 er en cementbaseret og slid- 
stærk hurtighærdende mørtel til pudsning 
af vægge. Til både indendørs- og uden-
dørsbrug. 

Underlag
Beton, cement og anhydrit puds, mur-
sten, let- og gasbeton m.m. Anvendelses-
område: Til reparationer og udfyldning af 
huller og sprækker i  lagtykkelse fra 0-80 
mm. LIP 330  er fugtstabil, men i vådrum 
skal man ofte også anvende et godkendt 
vådrumssystem. 

Forbehandling
Underlaget skal være stabilt og uden gen-
nemgående sprækker. Det skal renses 
grundigt for støv, olie, fedt og andre slip-
midler. Afrensningen skal foretages med  
LIP Grundrens G1. Overfladeslam eller lig-
nende slibes bort og underlaget støvsuges. 
Løstsiddende materiale fjernes. Jævne/glat-
te overflader gøres ru ved hjælp af slibning/
fræsning. Stærkt sugende overflader forbe-
handles med LIP Primer 54, der fortyndes 
med vand i forholdet 1:10.

Brugsanvisning
Rent, koldt vand blandes med pulver (se 
blandingsforholdet under de tekniske da-
ta). 
Pulveret tilsættes under kraftig omrøring, til
det får en smidig og homogen masse.
Omrøringstiden er ca. 2-3 min. Vent et par 
minutter og rør igen, derefter er mørtlen 
klar til anvendelse.
LIP 330 kan påføres med glat stålspartel. 
Ved spartling i tykke lag, kan man med for-

del bruge en murske. Når  mørtlen er halvt 
hærdet, kan den skæres, formes og glittes 
efter behov.
OBS! Vi anbefaler, at man stræber efter 
en jævn temperatur på mindst 15 °C under 
hærdefasen. Ved temperaturer under 10 °C 
anbefaler vi, at overfladerne dækkes til og 
opvarmes. 
Lave temperaturer forlænger og høje tem-
peraturer forkorter forarbejdnings- og hær-
detiden.  Undgå direkte sollys, stærk var-
me, træk o. lign., så mørtlen ikke tørrer for 
hurtigt ud. 

Efterbehandling
Efter 2-3 timer (20 °C) kan overfladen vide-
rebearbejdes. Først efter 7 døgn, kan man 
male overfladen.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand in-
den mørtlen hærder. Hærdet materiale kan 
kun fjernes mekanisk. OBS! Uhærdet ma-
teriale må ikke hældes ud i afløbet, da ce-
mentbaseret materiale også hærder i vand 
og derved kan tilstoppe afløbet.

Emballage
Plastlaminerede papirposer på 5 kg.
Skal opbevares tørt.

Farve
Grå.

Generelt
LIPs produkter er løbende under intern  
såvel som ekstern kvalitetskontrol. 
Udover denne produktinformation hen vi- 
ser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvis-
ninger, ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af 
vore produkter. Da forbrugerens arbejds-
forhold ligger uden for vor  kontrol, kan vi 
ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data
Arbejdstemperatur +10 °C til +25 °C  

Blandingsforhold 1) 0,18-0,26 liter vand/kg pulver.
2) 0,9-1,3 liter vand/5 kg (sæk).

Anvendelsestid Ca. 15-20 min. ved 20 °C

Klar til påføring 2–3 timer ved 20 °C

Kan males med maling 7 døgn ved 20 °C

Brandklasse A1

Lagtykkelse 0-80 mm

Forbrug Ca. 1,6 kg/m2/mm

Kornstørrelse 0,5 mm

Afprøvning DS/EN: 998-1

Emission GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Opbevaring: Tekniske data Mindst 9 mdr. i uåbnet emballage

Opbevaring: Arbejdsmiljø Mindst 12 mdr. i uåbnet emballage
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For yderligere information se lip.dk. Du kan også kontakte teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30

1,4 kg/m2/mm

1 – 6 mm

FLEX
7 days
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