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310 Väggspackel
Finkornig, cementbaserad 
spackelmassa för spackling av 
olika typer av underlag. 

◗	 DS/EN: 998-1
◗	 Spänningsfattig även i tjockare lager
◗	 Inomhus och utomhusanvändning
◗	 Diffusionsöppen
◗		 För våtrum
◗	 Lätt att forma och slipa
◗	 Kornstorlek upp till 0,3 mm
◗	 Väderbeständig

Tillämpningsområde
För spackling, reparation och utjämning av 
väggar och murverk av betong, gips, ce-
ment och kalk.

◗För spackling av väggar i våtrum 
◗För fyllning av sprickor och mindre hål   
 och ojämnheter på väggar
◗För strukturspackel och vattentätning 
◗För inomhus och utomhusbruk 
◗För spackling av porös betong 

Förberedelse
Rengöring av fett- och tvålrester görs med 
LIP Grundrens. Om betongytan är porös 
på grund av ytslam ska den slipas och  
dammsugas noggrant innan applicering. 
Glatta ytor ruggas upp genom slipning in-
nan applicering. Primer ska alltid användas 
för att täta porer och binda damm. Under-
laget kan vara torrt eller fuktigt, men måste 
vara fast, hållbart, ruggat och fritt från skil-
jemedel. Gamla färger, olja, vax, putsrester, 
kalk etc. måste avlägsnas.
Priming av absorberande ytor görs med 
LIP Primer 54, utspädd med 1 del primer 
och 10 delar vatten. Organiska underlag 
primas med LIP Primer 54, utspädd med 
1 del primer och 3 delar vatten.

Bruksanvisning
Blandas i förhållandet 0,28 liter rent, kallt 
vatten per kg pulver, vilket motsvarar 5,6 
liter vatten per 20 kg säck.
Tillsätt pulvret under kraftig omröring tills en 
smidig och homogen massa har skapats. 
Blandningstiden är cirka 2-3 minuter. Efter 
5 minuters vila rörs blandningen om igen 
ochär nu klar att användas.
Applicera sedan LIP 310 med en spackel i 
upp till 10mm tjocka lager i samma rörelse. 
Eventuellt efterspackel och slipning sker 

när spackellagret har härdat. Om du vill 
ha en annan yta kan du t.ex. filta ytan eller 
använda en färgrulle för att skapa struktur. 
LIP 310 kan användas utomhus och  
inomhus vid temperaturer över 10°C. Und-
vik mycket snabb torkning av spackellag-
ret, t.ex. från direkt solljus, stark värme eller 
drag.

Efterbehandling
Efter härdning kan LIP 310 målas med 
lämplig färg. Härdningstiden beror på 
spackellagrets tjocklek, klimatförhållanden 
och underlagets fukthalt. Målning på fukti-
ga ytor kan leda till kalkavlagringar.
Följ alltid färgtillverkarens anvisningar för 
målning på cementbaserade underlag.

Rengöring
Rengör verktyg och händer med vatten in-
nan härdning. Härdat material kan endast 
avlägsnas mekaniskt. Obs: Ohärdat mate-
rial får inte hällas ner i avloppet eftersom 

cementbaserat material härdar under vat-
ten och kan täppa till avloppet.

Förpackning
20 kg plastlaminerade papperspåsar.
Ska förvaras torrt.

Färg
Vit. 

Allmänt
LIP-produkterna genomgår löpande intern 
och extern kvalitetskontroll. Utöver den 
här produktinformationen hänvisar vi till  
Byggregler, SBI-instruktioner, ERFA-blad 
och tillämpliga standarder.
Vi garanterar att våra produkter är felfria. 
Eftersom användarens arbetsförhållanden 
ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansva-
ra för dem.

Referens
Säkerhetsdatablad

Tekniska data

Arbetstemperatur 5°C - +30°C

Blandningsförhållande  0,28 liter vatten per kg pulver, vilket motsvarar 5,6 liter vatten per 20 
kg säck

Användningstid Ca. 3 timmar vid 20°C

Härdningstid Ca. 12-24 timmar vid 20°C

Lagertjocklek Upp till 10 mm

Brandklass A1

Kornstorlek Upp till 0,3 mm

Förbrukning Ca. 1,6 kg/m2 / mm

Tester GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring / Tekniska 
data

Min. 24 mån i oöppnad förpackning

Förvaring / Arbetsmiljö Min. 24 mån i oöppnad förpackning 06
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Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 (0)8 25 00 70


