
Fogförseglare
Förseglar cementfogar mot 
fukt, kalk och smuts

◗  Användning inomhus och utomhus
◗  Bevarar fogarnas naturliga utseende

Användningsområde
LIP Fogförseglare är ett miljövänligt im-
pregneringsmedel, som används till för-
segling av cementfogar, oglaserade plattor 
mm., för att underlätta rengöring av kalk 
och smuts m.m. Den missfärgar inte och 
har en vattenavvisande effekt på sanitet, 
glas, armaturer m.m. Det kan också an-
vändas på större cementytor som impreg-
neringsmedel.

Underlag
LIP  Fogförseglare kan användas på torra 
ytor, när de är fasta och fria från damm, 
smuts, olja, fett, vax och andra släppme-
del.
Borttagning av fett och tvålrester görs med  
LIP Grundrens G1. Kalk- och cementfilm 
rengörs med LIP Klinkerens K1.

Bruksanvisning
LIP Fogförseglare används outspädd. 
Håll flaskan ca 15–20 cm från ytan och 
spreja. Låt stå i ca 1 timme och torka av 
överflödig fogförsegling med en trasa. 
Efter 30–60 minuter uppnås full effekt av 
LIP Fogförseglare. För maximal effekt 
behandlas fogarna 2–4 gånger per år. Till 
daglig rengöring används LIP Klinkertvätt 
K2.
Prova alltid först på en mindre synlig yta. 

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten 
och eventuellt tvål. Varmt vatten är att fö-
redra.

Förpackning
Plastflaska, 0,5 liter.
Ska förvaras frostfritt.

Tekniska data

Dosering Ca 0,1 liter per 10 m2.

Torktid Ca 1 timme.

Färg Transparent

Lagring Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Frostfritt.

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.

Hänvisning
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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