
350 Universalmørtel, grå
Cementbaseret, fiberforstærket 
hæfte- og filtsemørtel

◗ DS/EN: 998-1
◗ För strukturspackling,  
 tunnputsning och utjämning
◗ Vattenavvisande W2
◗ Som sockelputs
◗ Kan användas som grundputs
 och slätputs på isolerade system
◗ 1-6 mm per skikt
◗ Kornstorlek upp till 0,5 mm
◗ Diffusionsöppen
◗ Flexibel
◗ Mycket låga utsläpp

Anvendelsesområde: LIP 350 grå är ett 
cementbaserat, fiberförstärkt murbruk för 
vidhäftning och utjämning. Det har tillsatser 
som stärker vidhäftning på svåra underlag 
och förbättrar bearbetbarheten. För tunn-
putsning på murverk, betong, lättbetong, 
cement- och kalkputs samt släta ytor. In-
vändigt på gipsplattor, spånskivor, fiber-
gips, plywood m.m. Kan användas med 
LIP Armeringsnät på underlag som kan 
råka ut för sprickbildning.
LIP 350 grå är lämpligt för utformning av 
tegelmönster både på betong, putsade un-
derlag eller exempelvis gipsplattor, spån-
skivor och lättbetong m.m. LIP 350 grå 
är lämplig som vidhäftningsförstärkare för 
grovputs. LIP 350 grå är också väl lämpad 
som underlag för tunnputs, silikatputs, sili-
katfärg, silikonhartsfärg o.d.

Förbehandling: Underlaget kan vara torrt 
eller lätt fuktigt, men det måste vara fast, 
hållbart och fritt från skiljemedel. Gamla 
porösa färgskikt, olja, vax, puts- och kalk-
rester m.m. måste tas bort innan spackling. 
Fettiga ytor ska rengöras innan spackling 
med LIP Grundrens i förhållande 1:10. 
Vidhäftar på plattmaterial som gipsplattor, 
spånskivor och lättbetong m.m. Man grun-
dar i förväg med LIP Primer 54 eventu-
ellt utspädd med vatten. På absorberande 
material som står utomhus måste under-
laget förvattnas lätt före applicering eller 
grundning med LIP Primer 54 utspädd 
med vatten i 1:10.

Bruksanvisning: Blandas i förhållandet 
med cirka 0,2 l rent, kallt vatten per kg pul-
ver motsvarande cirka 4 l vatten per 20 kg 
säck.
Man tillsätter pulvret under kraftig omrör-
ning tills man får en jämn och homogen 
massa. Blandningstiden är cirka 2-3 mi-
nuter. Efter 5 minuters vilotid rör man om 
i massan på nytt och sedan är den klar. 
Därefter applicerar man LIP 350 grå med 
stålbräda eller spatel eller sprutar ut det i 
skikttjocklekar på 1-5 mm under samma 
arbetsmoment. Eventuell efterspackling 
och slipning utförs när spackelskiktet har 

härdat. Vill man ha en strukturerad yta kan 
LIP 350 utjämnas till önskad struktur.
LIP 350 grå kan ytbehandlas när putsen 
har stelnat och torkat. Vid 20 °C efter cirka 
1 vecka.
När LIP 350 grå används som en puts i 
skikttjocklekar på upp till ca 6 mm kan det 
i synnerhet för svaga eller ej absorberande 
underlag vara nödvändigt att utföra arbe-
tet som en bearbetning i två skikt. Första 
dagen applicerar man LIP 350 som grund-
ningsskikt. Påföljande dag applicerar man 
nästa skikt enligt önskad skikttjocklek. 
Ytan jämnas ut om den ska målas eller 
lämnas för färdigbehandling med färgat 
slätputs. LIP 350 grå kan även användas 
som armeringsputs. Om LIP 350 grå an-
vänds som nätförstärkt putsskikt ska nätet 
placeras i den yttersta tredjedelen av skik-
tet.
LIP 350 grå kan användas för fyllning av 
försänkta fogar vid tillsättning av 8 kg ugn-
storkad kvartssand 0,3-1 mm per 20 kg. 
Detta rekommenderas när man efter en fa-

sadrengöring av fastsittande färgrester i fo-
gar vill ha en säkerhet för god vidhäftning. 
Efterföljande ytbehandling görs med LIP 
350 grå utan sandtillsats. Man rekommen-
deras alltid att utföra ett vidhäftningstest. 
Temperaturen ska minst vara +5 °C även 
för underlaget. Vid låga temperaturer re-
kommenderas täckning och eventuell upp-
värmning. LIP 350 grå kan förbehandlas 
inom- och utomhus vid temperaturer över 
5 °C. Alltför snabb torkning av spackelskik-
tet genom exempelvis direkt solstrålning, 
stark värme eller drag ska undvikas. Man 
rekommenderas att endast använda LIP 
350 grå under sommarmånaderna för att 
undvika nattfrost.

Efterbehandling: Efter genomtorkning 
kan LIP 350 grå målas med kalkbestän-
dig färg. Genomtorkningen beror av puts-
skiktets tjocklek, temperatur och väderför-
hållanden samt underlagets fukthalt. Vid 
målning på fuktiga underlag kan det bildas 
kalkavlagringar. Färgtillverkarens instruktio-
ner för målning på cementbundna under-
lag måste följas.
 
Rengöring: Verktyg och händer rengörs 
med vatten innan härdning. Härdat mate-
rial kan endast avlägsnas mekaniskt. Obs: 
Ej härdat materialet får inte släppas ut i 
avlopp eftersom cementbaserade material 
stelnar med vatten och kan täppa till av-
lopp.

Emballage: 20 kg plastlaminerade pap-
perspåsar. Ska förvaras torrt.

Färg: Grå.

Allmänt: Produkter från LIP är löpande 
föremål för både interna och externa kva-
litetskontroller. Utöver denna produktinfor-
mation hänvisar vi till byggregler, SBI-anvis-
ningar, ERFA-blad och gällande normer.
Vi garanterar en felfri karaktär av våra pro-
dukter. Eftersom konsumenternas arbets-
förhållanden ligger utanför vår kontroll kan 
vi inte påta oss ansvar för detta.

Hänvisning: Säkerhetsdatablad
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DS/ E N 9 98-1

Tekniske data
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C 
Blandingsforhold Ca. 0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 4 liter 

vand pr. 20 kg sæk
Anvendelsestid Ca. 4 timer ved 20°C 

Lagtykkelse 1-6 mm
Hærdetid 1-2 døgn dage ved 20°C

Vedhæftning på beton, 28 døgn ≥ 0,5 N/mm² 

Vedhæftning på mineraluld og polystyren 0,07-0,16 N/mm²

Brandklasse A1

Trykstyrke ≥ 6 N/mm²

Fleksibilitetsstyrke ≥ 2 N/mm²

Vandabsorption W2

Diffusionsmodstandsfaktor µ ≤ 25

Forbrug Ca. 1,4 kg / m2 / mm

Kornstørrelse Op til 0,5 mm
Afprøvninger DS/EN: 998-1

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data Min. 18 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø Min. 18 mdr. i uåbnet emballage 02
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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


