
LIP’s rekommendationer när golvvärmen kan slås på: 
I och med att det finns i huvudsak två olika typer av värmegolvssystem som har olika egenskaper, har vi delat in informationen i vattenburen och elburen golvvärme.
Alla angivna härdningstider förutsätter ett uttorkningsklimat på 20°C, 50 % RF med en viss ventilation.                                                                                                                                                                                                                                                      
Låga temperaturer förlänger, höga temperaturer förkortar härdningstiden samt påverkar även kvalitén på slutprodukten.

Informationen om när golvvärmen kan slås på, är beräknad efter det att keramiken är monterad och fogad. Den förutsätter att värmen höjs succesivt, man utgår från ca 20° C  
temperaturen på termostaten som ökas succesivt med 1 grad varannan dag, detta tills man har uppnått önskad temperatur.  
OBS! Samma sak gäller om golvvärmen varit avslagen under en längre tid. Om man inte har kunskap om förutsättningarna är den allmänna rekommendationen 28 dygn 
efter det att keramiken monterats.                                                                                                                                            

Elburen golvvärme:

Underlag
Vid användning av  
LIP spackelprodukter 

LIP Multi
Grå och Vit LIP Mulkti Kakelfix Lätt LIP Flytfix Lätt

LIP Trope
Grå och Vit

LIP Snabbtorkande 
Kakelfix och 
LIP Naturs tensfix

LIP Skivlim
450 och 460

Vid montering på befintlig 
golvvärme 

Mont. av keramik dag 1 Mont. av keramik dag 1 Mont. av keramik dag 1 Mont. av keramik dag 1 Mont. av keramik dag 1 Mont. av keramik dag 1

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 7 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Vid montering på befintlig 
golvvärme 

Dag 1: Appliceras 210, 215, 
220, 226, 250, 228, 229, 230, 
235, 245, 248 eller 275 

Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 14 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Nygjuten slipsats ska normalt 
torka 1,5 dygn/cm. Kontrollera 
med  leverantören  

Torktid: 1,5 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 1,5 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 1,5 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 1,5 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 1,5 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 1,5 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 7 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Nygjuten slipsats ska 
normalt torka 1,5 dygn/cm. 
Kontrollera med leverantören  

Normal torktid: 1,5 dygn/cm 
innan 210, 215, 220, 226, 
250, 228, 229, 230, 245, 
eller 248 appliceras

Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 14 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Nygjuten betong ska normalt 
torka 3 dygn/cm. Kontrollera 
med leverantören 

Torktid: 3 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 3 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 3 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 3 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 3 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Torktid: 3 dygn /cm innan 
keramiken mont.

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 7 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Nygjuten betong ska normalt 
torka 3 dygn/cm. Kontrollera 
med leverantören 

Normal torktid: 3 dygn/cm 
innan 210, 215, 220, 226, 
250, 228, 229, 230, 235, 
245, eller 248 appliceras 

Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 14 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Vid montering på 
golvspånskiva med  
golvvärme 

Dag 1: Appliceras 210, 215, 
220, 226, 250, 228,  230, 
eller 245 

Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2 Mont. av keramik dag 2

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 14 dagar

Slå på golvvärmen efter 
tidigast 28 dagar
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