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Montering av keramiska material på PVC med LIP Multi Lätt, LIP 
Snabbtorkande Kakelfix, LIP Naturstensfix, LIP Multi Kakelfix, LIP Trope.
Våra rekommendationer bygger både på lång erfarenhet av applicering av keramiska 
material på PVC och egna tester av vidhäftning i både zon 1 och 2 mot nedanstående mattor. 

Godkännandet gäller Tarkett:  
Golv: TarkoDry Floor 1,5 mm.  
Vägg: TarkoDry Wall 1,2 mm 

Godkännandet gäller Forbo Floring: 
Golv: Termastar  

Allmänna villkor: Underlaget skall uppfylla gällande branschstandard. 
    Tätskiktsmattorna ska monteras av en GVK-auktoriserad mattläggare/installatör.  

Förutsättningar, golv: 
Golvlutningen skall uppfylla gällande branschregler, lutning mot golvbrunn skall utföras i såväl underlaget för 
tätskikt som i ytskikt. Vid infästningar av golvmonterade WC-stolar, bidéer eller liknande krävs en plan rektangulär 
yta som är minst 300*400 mm samt att monteringsytan är fri från golvvärme, el eller vatteninstallationer. Bakfall 

 

får inte förekomma i någon del av utrymmet.  
Golvvärme: All installation skall utföras av behörig installatör och installeras efter materialleverantörens 
anvisningar. Golvvärme skall installeras minst 20 cm från ytterkant på golvbrunnen med LIP spackel 210, 220, 226, 

 

245, 275, se respektive produktinformation.  

Vid stabila underlag skall den elburna värmekabeln vara täckt med minst 5 mm spackel och den vattenburna med 

 

minst 15 mm.  

Om underlaget skall stabiliseras, komplettera då med armeringsnät (kontrollera med behörig elektriker om 
armeringsnätet skall skyddsjordas). Den elburna golvvärmen skall vara täckt med minst 10 mm spackel och den 
vattenburna med minst 15 mm. Kontrollera att vattenabsorptionen inte överstiger 6 % på den keramik som 

 

används i anslutning till golvvärme.  
Golvbrunnskonstruktioner: Stabilisering av underlag, produktinformation osv. se vår hemsida www.lip.dk. 
Vid montering på ex. källarväggar eller golv bör man kontrollera att det inte förekommer tillskjutande markfukt. 
För mer information, kontakta LIP Sverige 08-25 00 70.  

Förutsättningar, vägg: 
Underlaget skall vara godkänt av materialleverantören och avsett för keramisk beklädnad i våtrum, vara monterat 
enligt materialleverantörens monteringsanvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfastighet uppnås för att bära den 
keramiska beklädnaden. 

Förarbete av PVC-matta innan montering av keramik. 
• Täck golvet noga om det inte ska beklädas med keramik.
• För att säkerställa vidhäftningen mellan fästmassa och någon av de ovanstående PVC-mattorna skall ytan 

tvättas med LIP Grundrens eller motsvarande och bearbetas mekaniskt med ex. 3M™ Brown Scrub ’n Strip Pad 
för Doodlebug, eller liknande, tills den blanka/feta ytan är nedmattad.

• Skölj noga med rent vatten.
• Låt torka.
• Följ lim/materialleverantörens torktider innan montering av keramik.
• Därefter monteras keramik med någon av våra fästmassor: 

LIP Multi Lätt, LIP Snabbtorkande Kakelfix, LIP Naturstensfix, LIP Multi Kakelfix, LIP Trope.




