
Färdigblandad finkornig spackelmassa

VÅTRUMSSPACKEL 
VÅDRUMSSPARTEL  ·  LÄTTSPACKEL VÅTRUM  ·  LOW DENSITY FILLER WET ROOM



LIP Våtrumspackel 

Användningsområde
LIP Våtrumsspackel är ett färdigblandat 
lättspackel med hög fyllnadsgrad, som 
användes i våtrum till utspackling och 
bredspackling av tak och väggar av be-
tong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm. 
LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera 
och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter 
genomtorkning övermålas med de flesta 
dispersions- och alkydfärger.

Förbehandling 
Underlaget ska vara fast och fritt från 
damm, smuts, olja, fett, vax och andra 
skiljeämnen innan spackling. Borttagning 
av ev. fett och tvålrester görs med LIP 
Grundrens.

Bruksanvisning
Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån 
lösa partiklar och damm. LIP Våtrums-
spackel appliceras för hand med en 
spackel i 0-3 mm skikttjocklek. Vid tjock-
lek över 3 mm skall spackelmassan på-
föras i flera omgångar. Spackelmassan 
skall vara genomtorr innan ett nytt lager 
appliceras. Om spackelmassa utsätts för 
direkt vattenpåverkan, skall den efterbe-
handlas med våtrumsfärg enligt leveran-
törens anvisningar. Spackelmassan får inte 
utsättas för direkt vattenbelastning.
Åtgång: 1 liter/m2/mm.

Rengöring
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet 
har torkat. Torkat spackel rengörs meka-
niskt. Spackel på huden rengörs med tvål 
och vatten. 

Förpackning
10 liter plasthink. Skall förvaras torrt, svalt 
och frostfritt.

Färg
Blå

Allmänt
LIP produkter kontrolleras internt och ex-
ternt årligen för att möta branschens krav. 
Vi garanterar att produkterna är felfria vid 
leverans från fabrik. Eftersom användarens 
arbetsmetoder ligger utanför vår kont roll, 
kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För 
ytterligare information se www.lip.dk eller 
kontakta Lip Sverige AB, tfn: 08 25 00 70

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

LIP Våtrumsspackel är en färdigblandad finkornig spackelmassa med hög fyllningsgrad.  
Används i våtrum till utspackling och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong och gipsskivor.



Tekniska data

Arbetstemperatur +5ºC – +30ºC 

Åtgång Bredspackling: ca. 1 liter/m2 vid 1 mm skikttjocklek. 
Skarvspackling: ca. 0,3 liter/m2 vid spackling 2 gånger på gipsskivor.

Skikttjocklek 0 – 3 mm 

Kornstorlek Max. 0,3 mm

Torktid  Yttorr: ca. 8 –10 tim. vid 20°C
Genomtorr: ca. 24 tim. vid 20°C

Lagring / Tekniska data 12 mån. i oöppnad förpackning 

Lagring / Arbetsmiljön 12 mån. i oöppnad förpackning

Artikel nr. 
30082

LIP A/S
Industrivej 16

DK-5580 Nørre Aaby

EN 13963
EN 15824
Type 3A

Jointing of gypsum boards
Internal plastering based on 

organic binder

Flexural strength >300 N
Reaction to fire B-s1, d0
Reaction to fire A2-s1, d0
Adhesion >0,3 MPa

12M
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an bygger på kvalitet!

LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby 
Tfn: 08-25 00 70 · Fax: 08-25 00 71
www.lip.dk · infosverige@lip.dk
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