
Slamningsputs, grå

Cementbaserat och finkornigt 
slamningsbruk

◗ Skikttjocklek max. 3 mm
◗ För användning inomhus och utomhus
◗ Lämpligt som slutputs
◗ Kornstorlek under 0,5 mm

Användningsområde
LIP Slamningsputs, grå används för yt-
behandling av tegelväggar och lättbetong-
väggar, där man vill bevara underlagets 
karaktär, murförband och struktur.
Ytbehandling med LIP Slamningsputs, 
grå kan bestå av vatten-, sten- och säck-
slamning samt putsning. LIP Slamnings-
puts, grå kan också användas som slut-
puts. LIP Slamningsputs, grå används 
för medelsvårt utsatta väggar utomhus och 
inomhus i måttliga miljöer.

Förbehandling
Vid användning av LIP Slamningsputs, 
grå rengörs underlaget från damm, lösa 
rester av bruk, salt och andra föroreningar. 
Muren ska vara rengjord, fogarna ska vara 
fyllda och ytan ska genomvattnas för att 
inte torka ut för snabbt. 

Bruksanvisning
Vid blandning av slamningsbruk är det 
viktigt att alla delar blandas lika länge och 
med samma tillsats av vatten. 
LIP Slamningsputs, grå kräver effektiv 
blandning cirka 10 min. i stängd blandare. 
Det ger bruket optimala egenskaper. Vid 
mindre volymer bruk kan man blanda med 
borrmaskin med visp och med hög has-
tighet. Vattnet hälls först i baljan, därefter 
tillsätts torrprodukten och allt blandas nog-
grant. Till 25 kg LIP Slamningsputs, grå 
tillsätts cirka 5,5 liter vatten. Om LIP Slam-
ningsputs, grå används som slutputs på 
grovputs ska grovputsen vara minst 3 da-
gar gammal.

Slamning
Murytan slammas med en mjuk tegel-
sten, helt in till stenen, samtidigt som man 
stänker vatten med en kalkborste. När 
slamningen är klar ska det inte finnas för 

mycket bruk på tegelstenarna, samtidigt 
som fogarna ska vara helt fyllda. Eftersom 
slamningen ska hållas fuktig de första 3–4 
dygnen, beroende på sol- och vindförhål-
landen, kan det vara nödvändigt att hålla 
muren fuktig genom vattning (görs med 
slang med lämplig spridare)och eventuellt 
täcka den med kanvaspresenning. Slam-
ning på maskinsten rekommenderas inte. 
Handslaget eller mjukslaget tegel rekom-
menderas, helst av rödlera.
Bäst är att utföra arbetet i mulet väder. Om 
solen skiner direkt på ytorna bör de skär-
mas av. Utför aldrig arbetet strax innan 
frost eller under frost.

Efterbehandling
Efter 28 dygn kan slamningsbruket målas 
med exempelvis en kalkfast färg.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten 
innan härdning. Härdat material kan endast 
tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-
terial får inte hällas ut i avlopp då cement-
baserat material härdar under vatten och 
kan täppa till avloppet.

Förpackning
20  kg  plastlaminerade  papperspåsar.
Ska lagras torrt.

Färger
Grå

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern 
såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver 
denna produktinformation hänvisar vi till 
samtliga aktuella byggnadsregler och gäl-
lande normer i det land där produkten an-
vänds. Vi garanterar att samtliga LIP-pro-
dukter är felfria när de lämnar vår fabrik. 
Då användarnas arbetsförhållanden ligger 
utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för 
detta.

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 (0)8 25 00 70

Tekniska data

Arbetstemperatur +10 °C–+30 °C 

Blandningsförhållande 4,4 liter vatten till 20 kg

Bearbetningstid Ca 3–4 timmar vid 20 °C

Skikttjocklek Max. 3 mm

Kornstorlek: 0–0,5 mm 

Brandklass A1

Materialåtgång Ca. 1,8 kg / m2 / mm.

Prov utfört med DS/EN 998-1
GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Tekniska data Min. 18 månader i oöppnad förpackning

Lagring / Arbetsmiljön Min. 18 månader i oöppnad förpackning
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