
2K Folielim

För vattentätning av  
underlag innan montering  
av kakel i våtrum

◗  ETAG 022-godkänd för våtrum
◗  Spricköverbryggande
◗  Som radonskyd
◗  Ingår i System 15 och LIP Folie  
 System 27/21/25/20 som uppfyller  
 kraven i gällande branschregler.
◗  Kan användas vi tillskjutande   
 markfukt LIP System 16  

Användningsområde
LIP 2K Folielim + LIP Cement används 
för framställning av vattentätningsmembran 
för vattentätning av golv- och väggbekläd-
nader med keramiska plattor eller natursten 
i våtrum på följande underlag:
Golv:
Oorganiska material som betong osv.
Väggar: 
Gipsskivor, kalciumsilikatskivor, oorganiska 
material som betong, gasbetong, lättbe-
tong, gips osv.

Underlag
Golv och väggar ska uppfylla gällande 
branschregel (BBV) krav.

Förbehandling
Underlaget ska vara fast och fritt från 
damm, smuts, olja, fett, vax och andra 
släppmedel innan våtrumssystemet app-
liceras. Borttagning av fett, tvålrester och 
kalk görs med LIP Grundrens G1 och LIP 
Klinkerrens K1. Vid primning med LIP 
Primer 54 se produktblad eller emballa-
ge för rätt applicering. OBS! På organiska 
underlag appliceras LIP Primer outspädd 

LIP 2K Folielim + cement: Blanda i för-
hållandet 1:1 tills massan är jämn, slät och
utan klumpar. Applicering/materialåtgång 
se respektive monteringsanvisning. Skikt-
tjockleken ska vara minst 1 mm efter härd-
ning och högst 2 mm för att undvika even-
tuell sprickbildning i membranet.
 
Vattentätt membran för pooler och på 
uteplatser/balkonger:
Underlaget ska vara utan sprickor och 
svackor samt ha ett fall på ca 1,5%. Fritt 
från släppmedel och damm och ha en sta-
bil yta. På sugande underlag används LIP 
Primer utspätt med vatten 1:3 som primer.
För mer information ta kontakt med LIP 
Sverige, infosverige@lip.dk eller ring +46 
(0)8-25 00 70.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten 
innan härdning. Härdat material kan endast
tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-
terial får inte hällas ut i avlopp då cement 
även härdar under vatten.

Förpackning
Plasthinkar på 2 och 5 kg

Färger
Vit

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.

Henvisning
Säkerhetsdatablad

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

Arbetstemperatur +10 °C – +30 °C 

Blandningsförhållande:
LIP Folielim 2K

1 del LIP 2K Folielim/Vandtætningsbinder med
1 del LIP Cement/Special Cement

Användningstid Ca 1 timme vid 20 °C

Gångbar LIP Special Cement ca 4 timmar vid 20 °C
LIP grå och vit cement ca 12 timmar vid 20 °C

Materialåtgång Se respektive System

Prov utfört med GEV EMICODE: EC 1plus – VERY LOW EMISSION

Förvaring / Tekniska data Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Förvaring / Arbetsmiljön Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Medlem af

 
Godkendelse 
MK 7.32/0940 MK 7.22/0939
MK 7.22/0940

Godkendelse


