
Våtrumsspackel
Färdigblandat lättspackel med 
hög fyllnadsgrad

◗  Kornstorlek under 0,3 mm
◗  Inomhus bruk
◗  Lättarbetad
◗  Övermålningsbar
◗  Färdigblandad

Användningsområde
LIP Våtrumsspackel är en färdigblan-
dat lättspackel med hög fyllnadsgrad. 
den kan användas i våtrumtill utspackling 
och bredspackling av tak och väggar av 
betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm. 
LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera 
och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter 
genomtorkning övermålas med dom flesta 
dispersions- och alkydfärger.

Bruksanvisning
Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån 
lösa partiklar och damm. LIP Våtrums-
spackel appliceras för hand med en 
spackel i 0-3 mm i skikttjocklek. Vid tjock-
lek över 3 mm skall spackelmassan påfö-
ras i flera omgångar. Spackelmassan skall 
vara genomtorr innan ett nytt lager appli-
ceras. Om spackelmassa utsätts för direkt 
vattenpåverkan, skall den efterbehandlas 

med våtrumsfärg enligt leverantörens an-
visningar. Spackelmassan får inte utsättas 
för direkt vattenbelastning.
Åtgång: 1 lit./m2/mm. laggtjocklek.
Rengöring av verktyg görs med vatten inn-
an spackelmassan har torkat.
LIP Våtrumsspackel skall förvaras torrt, 
svalt och frostfritt.

Rengöring
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet 
har torkat. Torkat spackel rengörs meka-
niskt. Spackel på huden rengörs med tvål 
och vatten. 

Emballage
10 liter plasthink. Skall förvaras torrt, svalt 
och frostfritt.

Färg
Blå

Tekniske data

Arbetstemperatur +5ºC - +30ºC 

Åtgång 1 m² / liter/mm

Lagtjocklek 0-3 mm / lager

Kornstorlek Max. 0,3 mm

Torktid  Yttorr: Ca 8-10 tim. v. 20 C
Gennemtør: Ca 24 tim v. 20 C

Lagring Min. 12 mån. i obruten förpackning 

Generellt
LIP produkter kontrolleras internt och ex-
ternt årligen för att möta branschens krav. 
Vi garanterar att produkterna är felfria vid 
leverans från fabrik. Eftersom användarens 
arbetsmetoder ligger utanför vår kotroll, 
kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För 
ytterligare information se www.lip.dk eller 
kontakta Lip Sverige AB, tfn: 08 250070

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

Medlem af

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: 64 42 13 30
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