
Injektionslim
Speciel lim til fiksering af løse 
og skrukke fliser

◗  Til løse eller skrukke fliser
◗  Produktet indeholder ikke opløsningsmidler  
◗  Produktet indeholder ikke ftalater
◗  Nem at anvende
◗  Inden- og udendørs brug

Anvendelsesområde
LIP Injektionslim anvendes til fiksering af 
løse og skrukke fliser. LIP Injektionslim 
kan også anvendes til injektion i sætnings-
revner i beton, og andet murværk hvor 
man ønsker revnerne fyldt ud.
 
Brugsanvisning
Lokaliser det skrukke område med eksem-
pelvis skaftet af en hammer, eller lignen-
de. Herefter markeres området med kridt, 
malertape eller lignende. Der bores huller 
lodret i de tilstødende fuger, pr. ca. 100mm 
afhængig af flisernes størrelse. Borets dia-
meter bør være fra 3mm til 5mm i diameter. 
Dybden af hullet justeres efter flisetykkelse 
og fliseklæberens tykkelse, og vær op-
mærksom på ikke at bore så dybt, at boret 
trænger ned i fliseklæberens underlag. Hul-
lerne støvsuges grundigt, for at fjerne løse 
partikler og borestøv.
Man kan eventuelt slå blidt med en gum-
mihammer omkring hullet, for at løsne 
yderligere partikler og borestøv. Hvis der 
mærkes et hulrum når injektionshuller bo-
res, stoppes boringen af det specifikke hul. 

Herefter monteres LIP Injektionslimspatro-
nen i en fugepistol, og injektionen kan på-
begyndes. Spidsen af fugepatronen føres 
i hullet, og der presses let. Med et let tryk 
presses LIP Injektionslim i hullet, og hvis 
der er hulrum, vil LIP Injektionslim lang-
somt udfylde hulrummet. Hvis der flyder 
lim op af et af de andre huller, fortsættes 
injektionen indtil mængden der flyder op, 
svarer ca. til hvor meget der injiceres. Hvis 
et hul ikke kan absorbere lim, fortsættes til 
næste hul. 

Rengøring
Når injiceringen er færdig, fjernes oversky-
dende lim med varmt vand. Alternativt kan 
hærdet injektionslim fjernes ved iblødsæt-
ning med varmt vand, eller der kan anven-
des sprit eller acetone.     

Emballage
300 ml patroner. Skal opbevares tørt og 
frostfrit.

Farve
Hvid

Tekniske data

Arbejdstemperatur +10°C - +20°C 

Hærdetid Ca. 12 timer ved +20°C

Lagring Min. 9 mdr. i uåbnet emballage, opbevares køligt (max. 20 °C)  
i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel
som ekstern kvalitetskontrol. Udover den-
ne produktinformation henviser vi til Byg-
ningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-
blade og gældende normer. Vi garanterer 
for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. 
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden 
for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar 
herfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad. 

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.
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