
460  Plattsättningslim  
 Grovt Flex

Grått, flexibelt plattsättningslim

◗  Snabbhärdande
◗  Användning inomhus och utomhus
◗  Lämpligt för golvvärme

Användningsområde
För uppsättning och läggning av plattma-
terial som fibergips, cement fiberarmerade 
plattor etc.
 
Underlag
Gjutna betongväggar och golvytor 
som är mer än 8 veckor gamla. Golv-
bruk som är mer än 2 veckor gammalt. 
Lättklinkerbetongelement med max. fuktin-
nehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. 
Anhydritgolv med fuktinnehåll på max. 
0,5  %. Cementbaserad spackelmassa, 
plywood, spånplattor, golvgips, fibergips, 
cementfiberarmerade plattor, målade ytor, 
golvvinyl, terrazzo, befintliga kakelytor 
samt klinker.

Förbehandling
Underlaget ska vara bärkraftigt och inte ha 
genomgående sprickor. Släppmedel som 
damm, olja, fett, vaxutfällningar etc. ska ha 
tagits bort. Borttagning av kalk, fett, tvål-
rester och liknande görs med LIP Klinker-
rengöring/LIP Grundrengöring. På mycket 
sugande underlag bör man prima med LIP 
Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 
delar vatten. Befintliga färgskikt och vinyl 
slipas med sandpapper och tvättas med 
LIP Grundrengöring. Vid övriga släta och 
massiva underlag används LIP Supergrund 
och läggs då på i ett lager med pensel/rulle. 
Åtgången är 2–300 g/m2, beroende på un-
derlag. Torktiden är cirka 1 timme vid 20 °C.  

Bruksanvisning
20 kg LIP Plattsättningslim, grovt blandas 
med 3,6–4,0 liter rent kallt vatten, beroen-
de på användningsområde. Pulvret tillsätts 
under kraftig omrörning tills man får en 
smidig och homogen massa. Blandnings-
tiden är 2–3 min. Efter att den har fått vila 
i ett par minuter rör du långsamt i massan 
igen. Den är sedan klar att använda. Bland-
ningen ska användas senast 60 min. efter 
blandningstillfället.

LIP Plattsättningslim, grovt påförs på un-
derlaget med tandspackel anpassad för 
den aktuella plattdimensionen (se mer 
under ”Tekniska data”). Plattan trycks och 
vrids på plats i den fuktiga, häftande be-
läggningen. Beläggningen ska ha 100 % 
kontaktyta på plattans baksida. Belägg-
ning och vidhäftning bör kontrolleras regel-
bundet. Om plattmaterial med större mått 
än 600 x 600 mm används rekommende-
ras att plattsättningslimmet påförs både på 
underlag och plattmaterial så att plattans 
baksida täcks helt. Den här metoden mins-
kar risken för kondensbildning.
OBS! Ev. golvvärme ska vara avstängd 
både före, under och upp till 7 dygn efter 
montering av klinkermaterialet. Mer vat-

ten ska inte tillsättas i plattsättningslimmet 
när det börjat härda. Höga temperaturer 
förkortar och låga temperaturer förlänger 
härdningstiden.
Plattmaterialet kan normalt korrigeras upp 
till 20 min. efter uppsättning/läggning, be-
roende på underlagets sugförmåga.
 
Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten – 
varmt vatten är att föredra. Plattsättnings-
lim som inte härdat får inte hällas ut i av-
lopp, eftersom avloppet då kan täppas till. 
Härdat plattsättningslim klassificeras som 
allmänt byggavfall.  

Förpackning
20 kg, plastlaminerade papperspåsar. Ska 
förvaras torrt.

Färger
Mörkgrå

Allmänt
LIP-produkter genomgår löpande såväl 
intern som extern kvalitetskontroll. Utöver 
denna produktinformation hänvisar vi till 
danska Bygningsreglementet, SBI-anvis-
ningar, ERFA-blad och gällande normer.
Vi garanterar att våra produkter är i felfritt 
skick. Användarnas arbetsförhållanden lig-
ger utanför vår kontroll, därför kan vi inte ta 
ansvar för dessa.

Hänvisning: 
Säkerhetsdatablad.

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: 64 42 13 30
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Tekniska data
Arbetstemperatur +5 °C – +25 °C   
Blandningsförhållande 3,6–4,0 liter vatten per 20 kg, beroende på användningsområde
Användningstid Cirka 45–60 min. vid 20 °C 
Korrigeringstid Cirka 20 min. vid 20 °C
Gångbart Tidigast efter 4 timmar, beroende på temperatur, vattenmängd 

och underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga
Skikttjocklek Max 2-40 mm
Full belastning Efter 3 dygn vid 20 °C
Åtgång Min. 3,8 kg – Max. 76 kg per kvm beroende på skikttjocklek, 

plattornas mått och underlagets skick
Testning GEV EMICODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION
Förvaring Min. 6 månader i oöppnad förpackning 

Production

Medlem af


