
Putsgrund
Används som grund innan  
LIP Siliconhartsputs  
appliceras 

◗  Ej brännbar 
◗  Lätt att bearbeta 
◗  Vattenavvisande
◗  Diffusionsöppen 
◗  Väderbeständig 
◗  Vitpigmenterad

Användningsområde

LIP Putsgrund används som grund före 
applicering av LIP Siliconhartsputs på 
fasta underlag som LIP 350, LIP 360, ce-
mentputs, kalk, gipsputs etc.

Underlag
Underlaget ska vara fast, rent, damm- och 
fettfritt. Underlaget ska vara helt härdat och 
fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan ge 
färgskiftningar.

Förbehandling
Alla underlag grundas med LIP Puts-
grund. Alger etc. tas bort innan LIP Puts-
grund appliceras. Appliceringen görs med 
pensel eller rulle. 

Utförande
LIP Putsgrund rörs noggrant med en 
blandare med låg hastighet, så att man får 
en enhetlig konsistens. På mycket sugan-
de underlag kan LIP Putsgrund spädas 
med upp till 20 % vatten.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten. 
Varmt vatten är att föredra.

Förpackning
Plasthink på 20 kg.

Färg
Som standard vit. NCS-färger kan tas fram. 
Grunden ska ha samma färg som putsen.

Allmänt
LIP-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-

Tekniska data

Arbetstemperatur +5 ºC–+30 ºC 

Arbetsförhållanden Undvik helst direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet

Torktid Ca 12 timmar vid 18 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Densitet 1,6 kg/liter

pH-värde 8–9

Glansgrad Matt

Materialåtgång Ca 0,2–0,3 kg/m2

Lagring / Tekniska data Min. 24 månader i oöppnad förpackning 

Lagring / Arbetsmiljön Min. 24 månader i oöppnad förpackning

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
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