
DB-nr: 2140820

Art nr: 610048

Förpackning: 10 liter

Färg: Vit. Härdat lim, 
transparent.

Antal per pall: 40

Vattenburet lättapplicerat fixeringslim.

LIP 778 är ett vattenbaserat så kallat tejp- och fixeringslim som används vid 
fixering av mattor/plattor med skum-, filt- eller gummibaksida. Mattor och 
plattor går enkelt att byta ut.

  Ersätter dubbelhäftande tejp 
  Gör det enkelt att byta ut plattor/mattor
  Lättapplicerat

Produktinformation
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*) Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C.

Tekniska data:

Typ Vattenbaserad copolymer dispersion
Appliceringsstemperatur 18-25°C
Torrhalt ca. 47 %
Bearbetningstid ca. 30 min.*
Densitet ca. 1 kg/liter
Emissioner Emicode EC1 och M1
Beständighet God beständighet mot mjukgörarvandring.
Lagring 12 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. 

Lagras frostfritt.

Materialåtgång:

6 - 12 m²/liter.

KRAFTIG  
VÅD HUG

HIGH INITIAL  
TACK 85%WATER

BASED
TEC



Produktinformation

LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3  |  162 44 Vällingby  |  Tel. 08-25 00 70 
www.lip.dk  |  infosverige@lip.dk

Underlag/förutsättningar
Underlaget skall vara fast och torrt samt fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen, på 
sugande och täta underlag såsom spacklad betong, spånskivor, träfiberskivor, plywood, parkett- eller 
brädgolv, PVC- eller linoleumunderlag. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 18 °C. 
Underlaget får ej överstiga 85 % relativ fuktighet. 
OBS! Följ golvtillverkarens anvisningar. 

Förbehandling
Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent. Slam skikt 
slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling, följ spackel leverantörens anvisningar för 
att uppnå rätt förutsättningar.

Bruksanvisning
Följ golvtillverkarens anvisningar. LIP 778, tejp och fixeringslim appliceras med roller.
Vid kraftigt sugande underlag ska primning med LIP Primer 54 göras före limning eller ytan grundas 
med lim. När limmet härdar blir det transparent, därefter kan mattan/golvplattorna läggas på plats. 
Lägg ner plattan/mattan när limmet är transparent. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialet. 
För bäst resultat bör mattvält användas.

Rengöring
Avlägsna limfläckar med detsamma med en fuktig trasa. Lim på huden tvättas av med tvål och vatten. 
Verktyg rengörs med vatten innan limmet har torkat. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses 
med T-röd eller limtvätt.

Färg
Vit. Härdat lim, transparent. 

Förpackning
10 L plastdunk.

Allmänt
LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att 
produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas 
ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tel. 08-25 00 70. 

Hänvisning
Säkerhetsdatablad.
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LIP 778
Fixeringslim


