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Radonsäkring
Flytande radonsäkring



LIP radonsäkring
Radon är en ädelgas som ger
upphov till joniserande strålning.
Radon finns i marken i stora delar
av Sverige och kan tränga in i
byggnader genom otätheter i
grunden eller källaren.
Radon kan också avges från
alunskifferbaserad lättbetong, så
kallad blåbetong, som tillverkades
mellan 1920-talet till 1978.
Blåbetong som redan var tillverkat
kan ha använts som byggmaterial
efter 1978.
Årsmedelvärde av den joniserande
strålningen från radongas får inte
överstiga 200 Bq/m3.

1. Underlagen ska vara fasta, torra, fria från damm,
smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen.

2. Eventuella skador lagas med exempelvis
LIP 205 Expresscement.

3. Underlagets primas med LIP VS20 Ångspärr
som förtunnas med 5 delar vatten (1:5)

4. Montera LIP ÅT-remsa i det blöta
VS30 Vattentätningsmembranet.

Bruksanvisning
Följande produkter ingår:
LIP VS30 Vattentätningsmembran: Total materialåtgång 1,500 g/m2. Lagtjocklek ca 0,7 mm.
LIP VS20 Ångspärr: Total materialåtgång 280 g/m2. Lagtjocklek ca 0,05 mm.
LIP ÅT-remsa
Tänk på att den materialmängd som redovisas är minsta mängden som ska användas för att uppnå bästa resultat.

Produkterna har testas hos SP
Sverige där testresultatet visar att
radonhalten reduceras ca. 99%.
Det är viktigt att tänka på att det
finns olika förutsättningar som till
exempel sprickor, håltagningar,
fast inredning mm. som kan
komma att påverka slutresultatet.



5. LIP VS20 Ångspärr appliceras med roller, första lagret
horisontellt. När ytan är klibbfri och transparent är den torr
(ca 1 timme), därefter appliceras nästa behandling lodrätt
(vinkelrätt mot den första). Behandlingarna upprepas tills
den totala materialmängden 280 g/m2 har uppnåtts.

LIP 220 Golvspackel
LIP VS 20
LIP VS 30 
LIP VS 20
Betong

I övergången mellan vägg/golv och ev. dilatationsfogar, arbeta fast remsan med en torr pensel.

6. När VS20 har torkat appliceras LIP VS30 Vattentät-
ningsmembran med roller i minst 2 lager med en
torktid på ca 2 timmar mellan varje behandling upp-
repa behandlingen tills den totala materialmängden
1500 g/m2 har uppnåtts.

Om ytan ska beklädas med ex
keramik monteras den med
exempelvis LIP Multi Kakelfix
efter det att VS30 torkat.

Om yta ska beklädas med exem-
pelvis parkett ska det appliceras
ett lager koncentrerad VS20
ovanpå sista behandlingen med
VS30 Vattentätningsmembran,
därefter appliceras 5 mm
LIP Golvspackelmassa.

Keramisk beklädning
LIP Multi Kakelfix
LIP VS 30 
LIP VS 20
Betong

Efterföljande behandlingar:
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