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

Værktøj
Støvsuger
Gulv støvsuges omhyggeligt                          
før arbejdet påbegyndes.

Blandehoved
Udformet som dobbeltspiral,                   
husk at omrøre godt i hjørner                          
og bund af  spanden.

Tandspartel
Til udlægning af LIP 22 Epoxy Fliseklæb.

Specielt epoxy fugebræt
Med gummisål til at fordele fugemassen 
og til at fjerne den overskydende fuge-
masse (arbejd diagonalt på fugerne).

Grov svamp
Til afvaskning, med lunkent vand, af 
 overskydende LIP 22 Epoxyfuge (f.eks. 
3M brun (Doodlebug) eller blå). Er fuge-
massen ved at afhærde tilsættes vandet 
lidt sprit. (Arbejd diagonalt på fugerne).

Gummiskraber
Til at fjerne skum og overskydende fuge-
masse. (Arbejd diagonalt på fugerne).

Viskose svamp
Til afvaskning/aftørring af klinkerne, 
brug lunkent vand. (Arbejd diagonalt                   
på fugerne). Aftørring gentages indtil 
klinkerne er helt rene.
Er fugemassen ved at afhærde tilsættes 
vandet lidt sprit.

Sprit
Husholdningssprit eller denatureret 
sprit kan anvendes som hjælpemiddel i 
 vandet ved aftørring af klinkerne og evt. 
til rengøring af værktøj.

LIP “TIX”
Fortykningsmiddel som tilsættes LIP 22 
Epoxyfuge for at denne ikke skal “løbe” 
på lodrette fuger eller ved overgang til 
dilationsfuger/afgrænsninger.

Sikkerhedsudstyr
Briller
Under omrøring benyttes                
beskyttelses briller.

Handsker
Der benyttes handsker under arbejdet.

Øjenskylleflaske
Der skal forfindes et stk.                  
øjenskylle flaske på pladsen.

Hygiejne
Transportabel håndvask eller to spande 
med vand. En til vask og en til afskyl-
ning. Der benyttes alm. opvaskemiddel 
ved håndvask og afvaskning.

Arbejdsvejledning
Fig. 1
LIP 22 Epoxyfuge må ikke være under 
15°C ved blandingen (anbringes i 
op varmet rum senest 24 timer før brug) - 
bedste resultat opnås ved 20°C. Bemærk: 
Lavere temperaturer forlænger arbejds-
tiden og højere temperaturer forkorter 
arbejdstiden. Gulvtem pe ra turen må ikke 
være under 5°C ved fugningen. Ved lave 
temperaturer vil LIP 22 Epoxy meget hur-
tig blive “sej” at fuge med. NB: Fugt ind-
hold i gulv må maximalt være 5-7%.

Fig. 2
For at opnå optimal mixing af  hærder 
og harpiks skal der benyttes et dobbelt 
 spiralformet blandehoved.

Fig. 3
Husk at omrøre grundigt i “hjørner”                
og bund af spanden. Blandetid ca. 5 
minutter. Der benyttes beskyttelses-
briller under omrøring.

Fig. 4 
LIP 22 Epoxyfuge hældes ud på  gulvet 
og fordeles ved hjælp af et fugebræt 
med gummisål for at  mindske spild              
og afvaskning. Fug  ningen skal ske 
 diagonalt på fugerne.
NB: Kontroller afgrænsning til dilations-
fuger før påbegyndelse af arbejdet.

Fig. 5
Overskydende LIP 22 Epoxyfugemasse 
afvaskes med vand og en 3M-svamp - 
brun (Doodlebug) eller lignende.

Fig. 6
Under afvaskningen opstår der et sul-
fo lignende skum der fjernes med en 
gummiskraber. Afvaskningen skal ske 
diagonalt på fugerne for ikke at “træk-
ke” fugematerialet op af fugerne igen.

Fig. 7
For at undgå en evt. blank overflade            
på klinkerne ved afrensning af fugerne, 
kan et fint lag kvarts kornstørrelse 0 
eller 00 drysses ud over gulvet.

Fig. 8
Kvartssandet afvaskes efter 5-10             
minutter med en viskosesvamp der 
er hårdt opvredet i vand. Eventuelt 
kan vaskevandet tilsættes lidt sprit. 
Afvaskningen med kvartssand vil         
fjerne de rester af LIP 22 Epoxy som 
måtte være på klinkerne.
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