
LIP 25  
Epoxi-Kapillärbrytare
Är en syrafast kapillärbrytare 
som även kan användas på 
lodräta ytor utan organiska 
lösningsmedel.

◗  Kapillärbrytande
◗  Kan appliceras på lodräta ytor  
◗  Syrafast och kemikaliebeständig 
◗  Tål hög mekanisk belastning 
◗  För inomhus och utomhus bruk

Användningsområde: 
LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare är avsedd 
för kapillärbrytare i tillexempel  storkök, 
slakterier, mejerier, bryggerier, badhus  
m.m. där den används som kapillärbry-
tare vid genomföringar i golv och vägg. 
Kapillärbrytare användes för att hindra 
vattenabsorption runt fasta installationer 
och därmed även minska risken för bak-
teriell påväxt. Den kemiske motståndskraf-
ten gör att kapillärbrytaren är formstabil 
vid exempelvis kemisk rengöring. LIP 25 
Epoxi-Kapillärbrytare kan också använ-
das vid lagning på hårt belastade golv eller 
liknande ytor.

Underlag: 
Alla fasta, bärkraftiga underlag. Platsgju-
ten betong och betongelement äldre end 
3 månader med sammanhängande drag-
styrka på minst 1,5 N/mm²

Förbehandling: 
Underlaget skall vara fast och fri från utfäll-
ningar, damm, smuts, olja, fett, vax, och 
andra skiljeämnen. Rengöring av fett och 
tvålrester görs med LIP Grundrens G1.

Bruksanvisning: 
De 2 Epoxikomponenter, A (Härdare) och 
B (harts), blandas med en långsamtgående 
maskinblandare med visp i den medföljan-
de hinken. Blandningstid ca 3-4 minuter. 
Därefter tillsätts den medleverede kompo-
nent C (LIP ugnstorkade kvartssand) 
Blandningstid ca 3-4 min. 
OBSERVERA!: Visp, hink och andra verk-
tyg  skall vara helt rena för att inte påver-
ka konsistensen och materialegenskaper. 
Var noga med att allt innehåll i komponent 
A+B+C tillsätts i blandningen 
Underlag och arbetstemperatur skall vara 
mellan 10°C och 25°C. Undvik att arbeta i 
direkt sol. Monteringstid ca 20 minuter vid 
20°C. 

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare applice-
ras med vanliga murarverktyg exempelvis 
murslev, fogslev, direkt efter det att kapillär-
brytaren är applicerad skall ytan överströs 
med påse D (LIP Ugnstorkade Kvarts-
sand) på den fuktiga ytan. När kapillärbry-
taren har härdat avlägsnas överskotts sand 
med dammsugare.

Rengöring: Rester av LIP 25 Epoxi-Ka-
pillärbrytare på verktyg och liknande tas 
bort med sprit direkt efter användning. Här-
dad Epoxi kan endast tas bort mekaniskt.

Emballage:  
10 liter plasthink, komponenterna: 
LIP Epoxihärdare –A
LIP Epoxiharts –B
LIP Ugnstorkade Kvartssand –C 
LIP Strösand -D
LIP TIX 60g   

Färg:  
Sandfärgad

Lagring: Min. 24 månader.  
i oöppnat emballage.

Hänvisning:   
Säkerhetsdatablad.  www.lip.dk

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 8 25 00 70

Medlem af

Tekniske data
Arbetstemperatur 10°C - 25°C  

Bearbetningstid  Ca. 25 min vid 20°C 

Materialåtgång Ca 2,4 liter/kitt motsvarar
Ca 3 st. golvbrunnar med en ø 200 mm
Ca 10 st. montagebult

Torktid Efter 24 timmar vid 20°C kan fortsatt behandling genomföras

Förvaring/tekniska data Min. 24 mån. i oöppnat emballage. Lagras mörkt och svalt 

Förvaring/arbetsmiljö Min. 24 mån. i oöppnat emballage. Lagras mörkt och svalt 09
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