
Special Cement
Snabbhärdande cement med 
hög tryckhållfasthet för  
inomhus- och utomhusbruk

◗  För blandning av betong,  
 cementputs och murbruk 
◗  För snabbhärdande vattentätning/ 
 gjutning

Användningsområde
LIP Special Cement kan användas för 
mindre gjutnings- och reparationsarbe-
ten, som till exempel gjutning av stolpar, 
gjutning av mindre golv, trappor, uttag 
samt för att förbättra dessa, när man 
vill ha en snabb härdning. LIP Special  
Cement används också i samband med 
LIP Vådrumssystem, där det blandas 
med LIP Vandtætningsbinder. Se bro-
schyren LIP Vådrumssystem för mer in-
formation.

Underlag för gjutningar  
och reparationer
Gjutna betongväggar och golvytor som är 
äldre än fyra veckor. Golvbruk som är mer 
än två veckor. Lättklinkerbetongelement 
med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts 
och lättbetong. Anhydritgolv med fuktinne-
håll på max. 0,5 % cementbaserad spack-
elmassa. 

Underlag i samband med våtrum
Gjutna betongväggar och golvytor som är 
äldre än fyra veckor. Golvbruk som är mer 
än två veckor. Lättklinkerbetongelement 
med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts 
och lättbetong. Anhydritgolv med fuktinne-
håll på max. 0,5 %. 
Cementbaserad spackelmassa, gipsplat-
tor, våtrumsgips, kalciumsilikatplattor, fi-
bergipsplattor, polystyrenplattor med ce-
mentfiberarmerad yta, cementbaserade 
våtrumsplattor, vattenfasta fanérplattor, 
målade ytor, golvvinyl, terrazzo, gammal 
kakel eller klinker.

Förbehandling
Underlaget ska vara fast, bärkraftigt och 
släppmedel som damm, olja, fett, vax etc. 
ska ha tagits bort. Borttagning av kalk, fett 
och tvålrester görs med LIP Klinkerrens 
K1/LIP Grundrens G1. På mycket su-
gande underlag inomhus, t.ex. obehandlad 
lättbetong, bör man börja med LIP Primer 

54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar 
vatten. Mycket sugande underlag utomhus 
vattnas. 

Bruksanvisning
Häll lite vatten i skålen och tillsätt sand 
(sten) och cement. Blanda väl med vatten 
i en lämplig mängd. Blanda tills en enhetlig 
konsistens uppnås. Vi rekommenderar att 
du använder en snabbgående mixer för att 
få till en jämn blandning. Undvik att tillsätta 
mer vatten än nödvändigt. Ju mer vatten, 
desto svagare blir blandningen.
För blandning av vattentätningspasta 
blandas LIP Cement med LIP Vandtæt-
ningsbinder i förhållandet 1:1. 

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
5 kg plastlaminerade papperspåsar.

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

Medlem af

11
.2

02
0_

L5
24

_v
2 

( e
rs

ät
te

r 
03

.2
02

0_
L5

24
_v

1)

Tekniska data

Arbetstemperatur +5° C–30 °C

Blandningsförhållande
För cementputs:
För golvbruk:
För gjutning av stolpar m.m.:

– Blanda 1 del cement med 3 delar sand.
– Blanda 1 del cement med 4 delar sand.
– Blanda 1 del cement med 3,5 delar sand och 5 delar sten.

Kornstorlek, sand: 0–4 mm.
Kornstorlek, sten: 4–32 mm, beroende på typ av gjutning.

Påbörjad härdning Ca 1 timme vid 20 ºC

Beläggningsbar med keramik Ca 4–5 timmar vid 20 °C

Skikttjocklek Min. 1 mm och högst 2 mm vid blandning av 
LIP Vandtætningspasta

Full belastning Efter 7 dygn vid 20 °C

Prov utfört med GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Produkten innehåller – mindre än 2 mg kromatogram/kg torr cement

Lagring / Tekniska data Min. 6 månader vid torr förvaring *

Lagring / Arbetsmiljön Min. 12 månader vid torr förvaring *

* Under fuktiga förhållanden minskar kromatneutraliseringen. Öppnad förpackning försluts noga  
 efteranvändning och bör användas så snart som möjligt.


