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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
Vægbeklædning til vådrum.  

 

Betegnelse: 

LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum 

 
GODKENDELSESINDEHAVER: 
A/S Lip Bygningsartikler 
Industrivej 16 
5580 Nørre Åby 
Telefon 64 42 13 30 
www.lip.dk 
 
MÆRKNING: 
De materialer, der medgår til opbygning af 
vægbeklædningen, skal leveres i 
emballage, der er mærket med betegnelse i 
overensstemmelse med godkendelsens 
BESKRIVELSE. 
 
BEMÆRKNINGER: 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2016-12-09 
– udløbsdato 2019-04-01 

 
BESKRIVELSE: 
LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum består af: 
 
- lag af ca. 0,1 l/m² PRIMER 54 en komponent vandbaseret, eller 160 g/m² 

LIP VS 20 Polymer primer påført fugefrit ad to gange. 
 
- forstærkning af pladesamlinger, indad- og udadgående hjørner og omkring 

rørgennemføringer med 100 mm brede strimler af glasfibervæv (LIP 
Armeringsvæv) fastklæbet med en 1-komponent klæber på 
polyacrylatbasis (LIP Vandtætningsbinder) eller LIP Tætningsbånd 
fastklæbet med en 1-komponent klæber på polyacrylatbasis (LIP 
Vandtætningsbinder iblandet LIP Cement) eller LIP Selvklæbende 
Tætningsbånd, LIP Foliebånd, LIP Inderhjørner, LIP Yderhjørner eller LIP 
Elastik Rørmanchet. 

 
- 1 ca. 1300 g/m² 2-komponent, fugefrit, vandtæt lag bestående af lige dele 

LIP Vandtætningsbinder og cement påført i flydende form til en samlet 
tørfilmlagtykkelse på mindst 1,0 mm 

 
- et lag keramiske fliser opsat i en cementbaseret flisemørtel (LIP Multi 

Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb Let, LIP Super Trope Fliseklæb eller LIP 
Hurtighærdende Fliseklæb) 

 
- fugning i indad- og udadgående hjørner om omkring rørgennemføringer, 

døre og vinduer med en silikonebaseret, elastisk fugemasse (LIP Silicone-
fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (LIP 
Fugemasse). 

 
LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum opfylder kravene i MK Prøvnings- og 
godkendelsesbetingelser for vægbeklædninger til vådrum, MK 7.00/012. 
 
GODKENDELSE: 
LIP-Vådrumssystem til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR 2018 kap. 
14, §334 anvendt på skeletvægge eller elementvægge med gipskartonplader, 
fibergipsplader eller kalciumsilikatplader i vådrum, herunder baderum samt 
bryggers, wc-rum og andre vådrum med gulvafløb, såvel i som uden for den 
vandbelastede del af rummet 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Væggene skal udføres i nøje overensstemmelse med: 

 
a. SBI-Anvisning 252 Vådrum, herunder navnlig under iagttagelse af det, 

som er angivet i tabel 6 og tabel 7 i afsnit 4.1.2 ”Kombinationer af 
vægkonstruktioner og vandtætningssystemer” samt tabel 8 
Skeletvægge med plader til efterfølgende vandtæt beklædning i 
forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger 
 

b. opstillingsvejledninger for vægsystemer, som er MK-godkendt til brug i 
vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger. 
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2. Der må ikke opsættes fugttætte lag (dampspærre) på den side af pladerne, 
som vender bort fra det våde rum. 

 
3. Opsætningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med LIP 

Vådrumssystem for vandtætning af vægge og gulve i våde rum fra A/S LIP 
Bygningsartikler. 

 
KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. at sammensætningen af LIP primer 54 og LIP Vandtætningsbinder er i 

overensstemmelse med Nordisk Forskningsinstitut for Maling og 
Trykfarvers prøvningsrapport nr. 31 af 24. november 1983 og Teknologisk 
Instituts prøvningsrapport nr. 2123 af 1990 
  

2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 

 
 

 

 
 


