
Finbetong

Cementbaserat murbruk

◗  Från 10–60 mm skikttjocklek
◗  Användning inom- och utomhus
◗  Betongreparationer
◗  Gjutning av plintar
◗  Gjutningsarbeten
◗  Till avjämning av mindre golv

Användningsområde
LIP Finbetong används till avjämning och 
lagning av mindre golv, gjutningsarbeten, 
betongreparationer, fastgjutning av stolp-
skor, sockelputs, fogning m.m. Kan använ-
das både inom- och utomhus. Skikttjock-
lek vid avjämning högst 60 mm.

Förbehandling
Borttagning av fett och tvålrester görs med
LIP Grundrens G1. Om betongytan är 
porös på grund av ytslam slipas och damm-
sugs den ordentligt före läggning. 
Släta ytor görs ojämna genom slipning före 
läggning. En primning ska alltid göras för att 
sluta porerna och binda dammet.

Bruksanvisning
25 kg LIP Finbetong blandas med ca. 2,2 
liter rent, kallt vatten. Varmt vatten kan leda 
till ökad risk för sprickbildning. En effektiv 
blandning utförs i en sluten blandmaskin 
eller i en balja/hink med borrmaskin.
Bearbetningstiden för LIP Finbetong är 
ca. 1 timme. Blandning, utläggning och av-
jämning ska ske i ett arbetsmoment. 
Dimensionera ytorna så stora att de kan 
slutföras inom bearbetningstiden. Högre 
temperatur förkortar bearbetningstiden och 
lägre temperatur fördröjer den.
Tag hänsyn till krympning och dilatationsfo-
gar som vid vanlig betonggjutning. 

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 även härdar under vatten 
och kan täppa till avloppet.

Förpackning
Plastlaminerad papperssäck på 25 kg. 

Allmänt
LIPs 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 +5 °C till +30 °C 

Blandningsförhållande 2,2 liter vatten till 25 kg.

Bearbetningstid ca. 1 timme vid 20 °C

Gångbar Efter ca. 24 tim. vid 20 °C

Skikttjocklek 10–60 mm

Klar för beläggning Efter ca. 7 tim. vid 20 °C

Klar för tätbeläggning Torkat

Full belastning Efter 28 dygn vid 20 °C

Materialåtgång ca. 21 kg per m2/mm

Densitet ca. 2,1 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka 30 N/mm2

Emissioner GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring: Tekniska data Minst 12 mån. i oöppnad förpackning 

Lagring: Arbetsmiljö Minst 12 mån. i oöppnad förpackning 01
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