
LIP Flexicol
Kakel & Gipsskivelim

Enligt Per´s branschregler
LIP Flexicol har testats av Institutet för träteknisk forskning. Testet utfördes på 22 mm golvspånplatta, lagd på fast
regel med 600 mm/cc regelavstånd och ett lager golvgipsskivor som limmats med LIP Flexicol. Testresultatet 
motsvarar branschens gällande krav på böjstyvhet.

Enligt Per´s branschregler skall den färdiga konstruktionen ha en böjstyvhet som minst motsvarar den man 
får med en 22 mm spånplatta upplagd på stöd med max 300 mm centrumavstånd, limmad och skruvad enligt
golvspånskivetillverkarens anvisningar. 

Användningsområden: 
LIP Flexicol är en färdigblandad fästmassa med hög deformationsupptagningsförmåga: ca 5,5 mm/m. 
LIP Flexicol för inomhusbruk används vid montering av gipsskivor på spånskivor, trägolv och gipsskivor samt vid
montering av kakel, klinker, mosaik, marmor mm på underlag av PVC, betong, putsad vägg, gasbetong, gips,
målade ytor mm.

Montering av golv-/väggips på gips-/träkonstruktion 
Tänk på att:
• Var noga med att underlaget är plant (trägolv kan man behöva planslipa), väl rengjort, torrt och fritt från löst 

sittande färg eller andra lösa partiklar. 
• Rengör och matta ner glatta och/eller feta ytor med målarsoda eller liknande. 
• Fästmassan läggs på väl rengjord, fast yta.
• Golvspånskivor/trägolv skall ligga på fast regel. Regeln skall ligga fast mot underlaget så att inte hela golvet 

sviktar. Svikt får endast finnas mellan reglarna. 
• Skivor/skivkonstruktioner skall enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpliga/avsedda som underlag för 

keramiska material. 
• Om gipsskivan skall behandlas med VS30 måste målade eller täta ytor spårfräsas för att undvika två täta skikt.
• Om underlaget är golvspånskivor eller golvbrädor skall golvgipsskivan läggas på tvären mot golvspånskivan/ 

golvbrädorna. Kortkantsskarvarna skall förskjutas minst 600 mm mot varandra.

Arbetsgång:
1. Lägg först på Flexicol med spacklens släta sida. Därefter dras ytan med den tandade sidan.
2. Golvgipsskivan läggs i den blöta Flexicolen inom 15 min efter det att fästmassan har lagts ut. 
3. Skivan som skall ligga längst in i rummet monteras först. Tryck fast genom att gå över skivan. Normalt behövs 

ingen mekanisk fastsättning men ev. kan tyngder eller skruvar behövas för att hålla skivan på plats.
OBS! Om skruv används måste dessa tas bort .

Materialåtgång: Vid montering av gipsskivor ca 2 kg/m2. För gipsskivor används en 6 mm fixkam.
Torktid vid normal rumstemperatur: ca 12 tim.

Vid montering av väggips skall skivorna inte tvärskarvas. I övrigt gäller samma monteringsanvisning som för golv.

Montering av kakel och klinker
Tänk på att:
• Var noga med att underlaget är väl rengjort, torrt och fritt från löst sittande färg eller andra lösa partiklar. 
• Rengör och matta ner glatta och/eller feta ytor med målarsoda eller liknande.
• Fästmassan läggs på väl rengjord, fast yta. 
• Använd tandad spackel – tandningens storlek skall väljas med hänsyn till plattornas baksidesprofil. 

Arbetsgång:
1. Lägg först på Flexicol med spacklens släta sida. Därefter dras ytan med den tandade sidan.
2. Plattan trycks och vrids på plats för att uppnå en kontaktyta av 80 - 100 %.

Materialåtgång: ca 1,4-2,5 kg/m2. 
Torktid: Massan är fogningsbar efter 1-2 dygn.
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