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Förbehandling av golvyta

Vissa arbeten kräver ett extra noggrant förbehand-
lingsarbete av ytan, för bästa möjliga slutresultat. 

När du t ex ska lägga ut ett golvspackel/avjäm-
ningsmassa på en yta med underliggande fukt, t ex 
i en källare till ett äldre hus, i ett stall eller på en 
uteplats – så behöver du något att fästa golvspack-
let/avjämningsmassan i. Då är ett gammalt knep att 
göra en ”slamma”, som du borstar in i underlaget. 
Slamman ger ytan små ”krokar” som avjämnings-
massan eller fixen kan hänga fast vid. Därefter kan 
du lägga på nästa skikt, som då fäster bra.

Det är viktigt att låta slamman torka väl, innan du 
påför nästa skikt.

1. Tvätta & rengör underlaget

Underlaget ska vara bärkraftigt och utan genomgående sprickor.  
Avlägsna damm, fett, smuts och andra skiljeämnen. 

2. Blanda betongbinder

LIP Betongbinder 1 L
Späd ut 1 liter LIP Betongbinder med 3 liter vatten i en hink. 

+
4 liter blandning med vatten
och LIP Betongbinder.

LIP Betongbinder 1 L 3 liter vatten

=



+
4 liter blandning med 
LIP Betongbinder och vatten.

4 liter av LIPs avjämningsmassor 
eller fix.

+
Använd maskinvisp/blandare.
Omröres väl! Rör hela tiden.

4. Borsta ut slamman på ytan

Applicera slamman med en borste på skaft, och borsta in den i underlaget. 
Se till att täcka hela ytan med slamman. På större ytor kan du använda en borste 
med långt skaft. Rör hela tiden i slamman, så att pulvret inte sjunker till botten. 
Gör eventuellt mindre satser, så att du hinner använda slamman. 
Låt torka väl! Nu har nästa skikt något att häfta vid.

3. Tillför pulver – dvs en av LIPs avjämningsmassor

LIPs avjämningsmassor LIP 228, LIP 248 eller LIP 250.
Om ditt nästa steg är att lägga ut en avjämningsmassa/golvspackel, så välj en av LIPs 
produkter som även kan användas utomhus, t ex LIP 228, LIP 248 eller LIP 250 med fler. 
Blanda lika mängd vätska (LIP Betongbinder uppblandad med vatten) och pulver. Rör 
om väl med en maskinvisp. Häll i lite pulver åt gången, så att blandningen blir jämnare. 
OBS! Rör hela tiden – så att pulvret inte sjunker till botten. 

5. Lägg på nästa skikt eller toppbeläggning

LIP Avjämningsmassor eller LIP Fästmassa.
När slamman torkat, är det dags att lägga på nästa skikt – som nu får god vidhäftning på underlaget. 
Om det är en avjämningsmassa/golvspackel du önskar lägga – så tänk på att välja en produkt som 
även fungerar utomhus, med tanke på den fuktiga miljö du planerar gjuta i. Samma gäller vid val av 
fästmassa, om du har för avsikt att sätta kakel eller klinker direkt på ytan.

Borste (Kalkborste)

Vid de tillfällen då du inte ska använda avjämningsmassa först, utan direkt montera kera-
mik, kan en slamma göras på ovanstående sätt men med en av LIPs fästmassor istället. 
Använd någon av de produkter som kan användas utomhus, t ex LIP Naturstensfix, 
LIP Trope Kakelfix eller LIP Multi Kakelfix.
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LIP är ett danskt bolag med huvudsäte 
och produktion i Nørre Åby på Fyn i 
Danmark, och med dotterbolag 
och återförsäljare i de flesta 
europeiska länderna.
Företaget har sedan starten 1967 
producerat produkter av hög 
kvalitet till konkurrenskraftiga 
priser. Sortimentet var i 
början fäst- och fog-
massor, men har 
sedan dess utvecklats 
till att även omfatta produkter 
som avjämningsmassor, tätskikt,
silikon, epoxi, spackel och lim mm. 

Alla produkter kontrolleras kontinuerligt, såväl internt 
som externt, för att möta olika länders krav och bestämmelser.
Vi arbetar också ständigt med att utveckla produkterna och göra dem 
vänliga så väl mot användare som miljö.

LIP Bygningsartikler A/S är idag ett företag med internationell inrikt-
ning. Som en del av Bostik får vi det stöd och de expertkunskaper vi 
behöver för att göra LIP ännu starkare, men behåller samtidigt värden 
från vår region – Västfyn i Danmark.
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