
Limbruk Grov

 Till skiffer och ej transparent
  och fuktkänslig natursten
 Betong äldre än 6 månader

 Frostbeständig
 Vattenfast
 Lagtjocklek 3-30 mm
 Som fog- och fästmassa

Cementbaserat torrbruk
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Återförsäljare:

LIP Limbruk Grov
Användningsområde
LIP Limbruk Grov ett cementbaserat torrbruk med 
tillsatta vidhäftningsförbättrande pollymerer och 
ugnstorkad kvartsand med en jämn sandkurva upp 
till 1 mm.

LIP Limbruk Grov används till limning av     
betongsten, lecablock, lättbetong-block-element, 
betongelement, grundelement, brunnsringar,      
skorstenselelement, hällar.

LIP Limbruk Grov kan även användas till Skiffer 
mm.*

Kan dessutom användas till slätspackling av vägg-
ytor samt håligheter från 3-30 mm i en arbetsgång.

Vid lagtjoklek över 30 mm tillsätts ytterligare                  
10-20% ugnstorkad kvartssand med kornstorlek på 
0-2 mm.

Öppentiden på LIP Limbruk Grov är 2-3 timmar vid 
20ºC och kan användas både inom- och utomhus 
vid temperaturer ner till 0ºC. Observera att torktiden 
förlängs vid låga temperaturer och förkortas vid 
höga temperaturer.

Underlag
Underlaget skall vara fast, stabilt och fritt från               
skiljeämnen.

Betongytor förvattnas, observara att det inte får 
förekomma fritt vatten på ytorna.

Bruksanvisning
25 kg LIP Limbruk Grov blandas under omröring 
med 5-6 lit rent, kallt vatten till en smidig homogen-
massa utan klumpar. Låt blandningen mogna i 5 
min. Blanda ytterligare en gång, därefter är massan 
klar att användas. Observera att vatten inte får till-
sättas i bruk som har börjat härda.

Metod för limning av betongsten
Bruket hälls ut på det fasta betongunderlaget och 
fördelas med en riktbräda. Stenen trycks ner i          
bruket så att bruket trycks fram runt alla kanter.

Det är väldigt viktigt att hela kontaktytan har full 
täckning med LIP Limbruk Grov, då en ofullständig 
täckning ökar risken för frostsprägning.

Om bruket ska användas för att kompensera olika 
tjocklekar på stenmaterial, exempelvis skiffer, mins-
kas vattenmängden till ett minimum för att uppnå 

en styvare konsistens. Vid montering på detta sätt 
ska både underlag och baksidan på plattan slam-
mas med en blandning av 1 volymdel LIP Limbruk 
Grov och 2 volymdelar vatten. När bruket används 
som fogmassa kan det vara nödvändigt att öka   
vattenmängden ytterligare efter behov för att öka 
vidhäftningen mellan ytorna.

Fogning av betongelement mm.
Vid fogning av betongelement anpassas konsisten-
sen på bruket till fogens utformning och täthet. Vid 
fogning över 30 mm tillsätts 50% ungstorkad kvart-
sand 0- 2 mm.

Efterbehandling
Det är vanligtvis inte nödvändigt att efterbehandla 
ytorna men vid varmt väder kan det efter några 
dagar vara nödvändigt att eftervattna de fria ytorna.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs helst med varmt vatten.

Teknisk data
Arbetstemperatur  +5ºC - +30ºC

Blandningsförhållande   25 Kg LIP Limbruk Grov til 
5-6 l vatten

Öppentid 2-3 timmar

Materialåtgång  Ca. 2 kg pr. m2/mm

Lagring   Vid torr lagring är håll- 
barheten obegränsad.

 
Allmänt
LIP- produkter kontrolleras internt och externt     
årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar 
att produkterna är felfria. Eftersom användarens 
arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej 
hållas ansvariga för dessa.
För ytterligare information se www.lip.dk eller 
kontakta LIP Sverige AB, tfn.: +46 8 25 00 70

* Var uppmärksam på att vissa typer av natursten 
kan var fuktkänsliga.

LIP -när man bygger på kvalitet!
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