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MONTERING AF FLISER OG SPARTLING
PÅ EKSISTERENDE EPOXYBELÆGNING

Generelt
Epoxybelægninger er af en beskaffenhed der kun tillader tilstrækkelig vedhæftning til cement-
baserede produkter hvis der forinden anvendes en epoxyprimer som hæftebro. Denne vejledning
har til formål at hjælpe den udførende med at opnå et godt og sikkert resultat ved spartling og
flisemontering på epoxybelægninger.

Underlag
Alle faste og bæredygtige epoxybelægninger og malinger udlagt på støbte betondæk, elementer
ældre end 3 mdr. Afretningslag min. 4 uger. Med en sammenhængsstyrke på minimum 1,5 N/mm2

Forbehandling
Underlaget  skal være rengjort og fri for skillemidler, fedt og andre urenheder. Evt. afrensning
foretages med LIP Grundrens og skylles herefter med rent vand.  Inden spartling eller flisemontering
undersøges underlagets beskaffenhed grundigt. Eventuel porøs belægning/maling fjernes mekanisk
inden videre behandling. Herefter primes med LIP Epoxy Primer/LIP Supergrund.

Arbejdsudførelse
De 2 komponenter, A og B, som leveres samlet, blandes med rørekrog på en langsomtgående bore-
maskine. Underlag og arbejdstemperatur skal være mellem 10°C og 30°C. Undgå at arbejdet udføres i
direkte sol. Blandetid er minimum 3 minutter og forarbejdningstiden er ca. 30 min. ved 20°C. Be-
mærk: Højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden og lavere temperaturer forlænger forarbejd-
ningstiden. Epoxy primer som er begyndt at hærde må ikke tilsættes yderligere primer eller vand. LIP
Epoxy Primer påføres på underlaget med planspartel, glat malerrulle eller pensel. På eksisterende
epoxybelægning/maling påføres et lag LIP Supergrund eller LIP Epoxy Primer som straks strøes og
mættes med LIP Ovntørret Kvartssand. Når LIP Epoxy Primer efter min. 16 timer er afhærdet,
fejes og støvsuges overfladen grundigt. Underlaget er herefter klar til efterbehandling med eksempel-
vis LIP Selvnivellerende Gulvpartelmasse eller til montering af fliser med LIP fliseklæbere.

Generelt: LIP produkter er løbede under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne
produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, By & Byg anvisninger, ERFA-blade og
gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vores produkter. Da forbrugerens
arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor. 

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service på tlf.: 64 42 13 30.

Udarbejdet af LIP A/S,    

Byggeteknisk rådgivning.

Produkt:

- LIP Grundrens

- LIP Epoxy Primer

- LIP Supergrund
- LIP Ovntørret Kvartssand

- LIP Selvnivellerenede
Gulvspartelmasse

- LIP Fliseklæbere

- når der bygges på kvalitet!


