
Lättmonterade våtrums- 
och byggskivor.

LIP BOARD

BYGGSKIVOR OCH FÄRDIGA MODULER
LIP Board är en tuff och lättmonterad byggskiva för 

både inom- och utomhus bruk. Finns även som färdiga 

hörnmoduler. Skivan är godkänd som våtrumsskiva och 

hanteras då som en icke sugande skiva och ska kom-

pletteras med godkänt tätskiktssystem.



Montering på mur- och betonvägg

Förutsättningar

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt ifrån lösa partiklar och 

andra skiljeämnen. Om underlaget som skivan ska monteras på 

är massivt och ligger under mark, ta reda på om det finns risk för 

tillskjutande fukt från väggen. Om det finns risk för fuktvandring så 

rekommenderas en luftad montering. Då reglar man upp den nya 

väggen med plåtreglar en bit ifrån den massiva väggen så att det 

blir en luftspalt mellan den nya upp-

reglade väggen och den gamla väggen. Se till att väggen ventile-

ras.

Uppriktning av vägg

• Minsta tjocklek på LIP Board vid uppriktning av 

  vägg är 20 mm.

• Borra 8-10 hål på en 600x2600 mm/skiva och 

  det dubbla på en 1200x2600 mm/skiva.

• Applicera punkter av t ex LIP Snabbfix på 

  baksidan av skiva där hålen är. Tryck fast skivan mot väggen och 

  kontrollera med vattenpass att skivan sitter rakt.

• När fästmassan har torkat fästs skivan med skruv, plugg och bricka.

Hellimning på massiva underlag

• Hela ytan skall primas enligt anvisning med LIP primer 54.

• Montera LIP Board med LIP Multilätt DR 15 kg. Använd lämplig 

  fixkam för att säkerställa full täckning.

• Vänta med eftermontering tills fästmassan har torkat.

Montering på regelverk eller på skivmaterial 

Sätt skivorna så tätt som möjligt, skarvar skall understödjas av reglar 

eller kortlingar.

På regelverk med c/c: 450 eller 600 mm används LIP Board 20 

mm. Skivan kan monteras liggande om så önskas. Då måste den 

vågräta skarven limmas med LIP 

montagelim. Bakom skarven mellan 

reglarna måste det finnas en kortling. 

Kortkantsfogar skall alltid förskjutas. 

Skivorna skall alltså monteras med 

dessa fogar i förband.

Vid regelverk c/c: 300 mm skall ski-

van vara minst 12.5 mm tjock.

Skivorna fästs längs skarvarna, enligt 

bild, med gipsskruv. Väljer du att an-

vända LIP montagebricka så monteras 

den då med c/c: 300 mm.

Använd skruv som är minst 20 mm 

längre än skivans tjocklek.

Det går också bra att sätta träbasera

de skivmaterial bakom våtrumsskivan. 

OBS! I våtzon 1 skall alltid infästning ske i massiv konstruktion.

Vid montering i snedtak och tak skall LIP montagebricka användas 

vid infästning.

Skruv och bricka monteras då med c/c: 300 mm.

Tips: Använd ställbar bits så att du 

inte skruvar igenom skivan.

LIP Board
BYGGSKIVOR OCH FÄRDIGA MODULER
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OBS!  LIP Board klassas som icke sugande.
I våtutrymme skall skivan tätas med ett godkänt tätskikts-
system enligt BBV.
Om skivan monteras som inredning efter att tätskikt 
monterats så behöver skivan inte tätas.
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