
228 Avjämningsmassa
Cementbaserad, självnivelle- 
rande golvspackelmassa  
med hög tryckstyrka

◗ CT-C40-F10 
◗ Från 2–25 mm i ett arbetsmoment 
◗ Användning inomhus och utomhus
◗ Härdning påbörjas efter ca 20 min.
◗ Spänningsfattig
◗ Tät beläggning efter 1-3 dygn
◗ Kakelläggning efter ca 2-3 timmar
◗ Mycket låga utsläpp

Användningsområde: LIP 228 Avjäm-
ningsmassa är en självnivellerande, ce-
mentbaserad spackelmassa, som används 
för nivellering, spackling och upprätning av 
golvytor av betong, puts samt keramiskt 
kakel, klinker etc. utomhus och inomhus.
LIP 228 kan läggas med pump och är 
lämplig tillsammans med golvvärmesys-
tem. Den kan dessutom användas i våtrum 
och andra områden som kontinuerligt ut-
sätts för vatten. Kan användas i lokaler för 
lättare industriell användning som garage, 
parkeringsdäck, lagerlokaler, verkstäder 
samt balkonger, terrasser och liknande.

Underlag: LIP 228 kan användas på torra 
underlag, när de är härdade, fasta och fria 
från damm, smuts, olja, fett, vax och andra 
släppmedel. Underlaget ska vara fast och 
frostbeständigt och fäststyrkan ska vara 
minst 1 N/mm2.
Eventuella lösa partiklar tas bort mekaniskt 
före läggning genom t.ex. slipning, fräsning 
eller sandblästring.

Förbehandling: Underlaget kan vara torrt 
eller fuktigt. Det ska vara frostbeständigt 
och inte ha genomgående sprickor. Slam-
skikt slipas bort och dammsugs. Lösa 
delar tas bort. Underlaget rengörs från 
damm, olja, fett och andra släppmedel. 
Rengöring görs med LIP Klinkerens/LIP 
Grundrens.

Inomhus: Betong och golvbruk primas 
med LIP Primer 54 utspätt med vatten 
1:1. 
Släta och ej sugande underlag primas med 
LIP Supergrund i ett skikt motsvarande 
200–300 g/m². Om spackelmassan sedan 
ska målas bör underlaget innan spackling 
primas i två omgångar. Det första skiktet 
späds med vatten 1:5, det andra skiktet är 
outspätt. 
Detta ger spackelmassan en mer enhetlig 
yta. 

Utomhus: Sugande underlag vattnas 
grundligt före spackling. Det får inte finnas 

vattenansamlingar på underlaget. Alterna-
tivt bestryks underlaget med 1 del LIP 228 
och en del LIP Betonbinder utspädd med 
vatten 1:3. Se till att arbeta ner putsbruket 
ordentligt i underlaget. Efterföljande spack-
ling görs vått i vått. 
Om spackling görs i flera omgångar be-
läggs varje nytt skikt. 
Släta och icke sugande underlag primas 
med LIP Epoxyprimer i ett skikt motsva-
rande 200–300 g/m². Medan primern är 
våt strös LIP Ovntørret Kvartssand över. 
1–2 kg LIP Ovntørret Kvartssand ska 
användas per kvm. När primern är torr bor-
stas och dammsugs den lösa sanden upp. 
Om du är osäker ska du kontakta LIP:s 
tekniska service.

Bruksanvisning: 20 kg. LIP 228 blandas 
med 4 liter rent, kallt vatten. Vattnet mäts 
upp och pulvret strös långsamt i bland-
ningsvattnet. Blandningen görs med visp 
eller omrörare med hög hastighet. Pulvret 
tillsätts under kraftig omrörning tills man 
får en smidig och homogen massa. Bland-
ningstiden är 2–3 min. Efter att den har fått 
vila i ett par minuter rör du långsamt i mas-
san igen. Den är sedan klar att användas. 
Den färdigblandade spackelmassan hälls 

ut på golvytan. Normalt påbörjas spack-
lingen på den plats där man vill ha det 
tjockaste skiktet. LIP 228 appliceras med 
slät spackel/piggroller och flyter så bra 
ihop, att man normalt inte behöver göra nå-
gon efterspackling eller slipning. Om man 
vill ha fall vid spackling kan vattenmängden 
minskas med ca 0,5 liter vatten per 25 kg 
golvspackelmassa, så att spackelmassan 
får en tjockare konsistens. Lägre tempe-
raturer förlänger och högre temperaturer 
förkortar förarbetningstiden. Spackelmas-
san ska skyddas mot för snabb torkning 
vid drag, hög rumstemperatur, solstrålning 
etc. Spackelmassan får inte täckas med 
plast under härdning. LIP 228 kan förarbe-
tas vid temperaturer mellan 10 °C–25 °C.

Ytbehandling: LIP 228 kan användas 
utan ytbehandling, men vid applicering av 
t.ex. LIP Primer 54 eller betongmålning 
blir ytan lättare att rengöra och själva gol-
vet skyddas.
Fuktinnehållet ska ligga under 85 % RF om 
man t.ex. avslutar med epoxibeläggning el-
ler annan diffusionstät beläggning.

Rengöring: Verktyg och händer rengörs 
med vatten innan härdning. Härdat mate-
rial kan endast tas bort mekaniskt. OBS! 
Icke härdat material får inte hällas ut i av-
lopp då cementbaserat material härdar un-
der vatten och kan täppa till avloppet.

Förpackning: 20  kg  plastlaminerade  
papperspåsar. Ska lagras torrt.

Färg: Grå

Allmänt: LIP-produkter står ständigt under 
intern såväl som extern kvalitetskontroll. 
Utöver denna produktinformation hänvi-
sar vi till samtliga aktuella byggnadsregler 
och gällande normer i det land där pro-
dukten används. Vi garanterar att samtliga 
LIP-produkter är felfria när de lämnar vår 
fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden 
ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta an-
svar för detta.

Hänvisning: Säkerhetsdatablad

Tekniska data

Arbetstemperatur +10°C–+25 °C 
Blandningsförhållande 4 liter vatten per 20 kg
Bearbetningstid Ca 20 min. vid 20 °C
Gångbart Efter 2-3 timmar vid 20 °C
Klart för kakelläggning Efter ca 2-3 timmar vid 20 °C
Klart för tät beläggning Efter 1-3 dygn
Full belastning Efter 7 dygn vid 20 °C
Materialåtgång Ca 1,8 kg per m2/mm

Densitet Ca 2,1 kg/liter uppblandad 

Tryckstyrka 40–50 N/mm2

Flytegenskaper enligt DS/EN 12706 135–145 mm 

Prov utfört med DS/EN 13813: CT-C40-F10
GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring / Tekniska data Min. 6 månader i oöppnad förpackning 
Förvaring / Arbetsmiljön Min. 12 månader i oöppnad förpackning

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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