
Ingående LIP produkter
mot Våtrumskassett SAFE V3 preseal

LIP Skarvlim MSP ingår i både
LIP Folie System 27 och 21

LIP Skarvlim MSP 290 ml 
Art. nr. 600541. 

LIP Folie
Art. nr. 101300:
0, 65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m= 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m= 5,0 m²

Applicering av LIP Skarvlim MSP på Våtrumskasset-
tens fläns/sockel.

Applicera LIP Skarvlim MSP  golv- och väggytor som 
medföljande LK-förseglingsmaterial ska täcka.
Sprid sedan ut limmet med en fintandadlimspackel 
så limmet täcker hela ytan.

Sprid sedan ut limmet med en fintandadlimspackel 
så limmet täcker hela ytan. 

Montera medföljande ytter-och innerhörn i det fukti-
ga skarvlimmet mot golvsockeln arbeta bort veck och 
luftblåsor se till att inga kanaler bildas.
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Fortsättning på nästa sida Sida 1 av 2

Rekommenderade verktyg

    52 mm Limspridare           LIP Foliespackel

    Patron spruta

 	 Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt                                       
 LIPs monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning    
 mot LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal som ska appliceras enligt nedan.

 	 Montering av Våtrumskassett SAFE V3 preseal ska utföras enligt LK monterings-
 anvisning. Obs! Våtrumskassett metalfäns ska slipas lätt med fin smärgelduk/ 
 slippapper och tvättas noga med Rödsprit (T-Röd), låt torka.
	
 	 Tätskikt ska anslutas till Våtrumskassett kant/fläns med LIP Skarvlim MSP. 

     För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten. 
 Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. 
 Mer information se LIP System 21.
 
 	 Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar    

 osv. har applicerats och förseglats.
 Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning. 

OBS Applicering av LIP Skarvlim MSP sker på följande sätt enligt bilder 1-3.  
Men montering en av förseglingsmaterialet sker i ordning bilder 4-6
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Applicera LIP Skarvlim MSP på LK förseglingsmaterial 
med patronsprutan och fördela skarvlimmet med 
den fintandelimspridaren så att förseglingsmaterialet 
kan överlappas med minst 5 cm. 
Vägg och golvvinkeln ska förseglas med 
LIP Åt-remsa eller att väggfolien viks ut på golvet. 
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt 
monteringsanvisningen för valt system 
(LIP Foliesystem 27/21). 

Applicera LIP Skarvlim MSP på  de redan monterade 
hörnen. 
Montera medföljande remsa det fuktiga skarvlimmet 
mot golvsockeln arbeta bort veck och luftblåsor se 
till att inga kanaler bildas.

Applicera LIP Skarvlim MSP på  de redan monterade 
hörnet. 
Montera medföljande remsa det fuktiga skarvlimmet 
mot väggflänsen arbeta bort veck och luftblåsor se 
till att inga kanaler bildas.

Applicera LIP Folien i det fuktiga limmet, folien 
bearbetas fast med LIP Foliespackel eller plast-
spackel.   Var noggrann med att pressa ut veck, 
luftblåsor och kontrollera att ingen kanal kanal bildas 
i golv och vägg vinkeln.

Bearbetningen av förseglingsmaterialet sker med LIP 
Folespackel eller plastspackel..
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OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.lip.se
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2021 Sept.

Förslut skarven mellan väggfolien och remsan 
samt skarven mellan remsan och plåtflänsen 
med LIP Skarvlim MSP (2 strykningar).
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