
VT-förseglingsmaterial 
remsa, inner- och ytterhörn 

Till försegling av skivskarvar, 
golv- och väggvinklar samt hörn

◗  Försegling i LIP System 17 
◗  Vattentät armering

Produktbeskrivning
LIP VT-förseglingsmaterial är en vatten-
tät försegling som används i system till-
sammans med LIP VS 20 Ångspärr och 
LIP VS 30 Vattentätningsmembran.
Systemet heter LIPs System 17 och är ett 
rollat tätskikt för våtrum med intensiv och 
varaktig fuktbelastning. 

Användningsområde 
LIP VT-remsa används som vattentät för-
segling av skivskarvar, vägg- och golvvink-
lar samt skruvskallar på fasta underlag 
m.m. vid användning av LIP System 17.
VT-remsan används tillsammans med LIP 
VT-innerhörn och LIP VT-ytterhörn som 
förseglar hörnen.
LIP VT-ytterhörn kan även användas till 
försegling av nischer (t ex vid fönster eller 
dörrkarmar).

LIPs System 17 är ett flytande/rollbart tät-
skikt för våtrum med intensiv och varaktig 
fuktbelastning. Används på väggar och golv,
före montering av keramik i tvättstuga, gäst-
toalett och i zon 2 i badrum OBS. vid skiv-
material i zon 2 i våtrum måste skivorna 
uppfylla kraven i BBVs branschregler för 
vägg och golv.

LIP System 17 och LIP VT-försegling an-
vänds i zon 1 om underlaget är massivt, t ex 
av betong, lättbetong, puts eller murat. LIP 
System 17 får INTE användas till trä- eller 
skivmaterial i zon 1 – där ska LIP Foliesys-
tem 27 användas.

Förbehandling
Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från 
damm, smuts, olja, fett, vax och andra skilje-
ämnen. Avlägsna fett, smuts och kalkrester 
med LIP Grundrens G1 eller LIP Klinker-
rens K1. 
LIP VT-förseglingsmaterial monteras en-
ligt det gällande systemet.

Bruksanvisning
I LIP System 17 limmas förseglingsmaterial 
och rörmanschetter med LIP VS 30.

Färg
Vit

Teknisk data
Material Två lager PP-väv (vit) på var sida om 250μ 

PU-Folie transparent.

Arbetstemperatur Minst +5°C. För maximal vidhäftning – normal 
rumstemperatur.

Tjocklek ca. 0,51 mm

Vikt ca. 298 g/m²

Dragstyrka längsgående ca. 75 N/15 mm

Dragstyrka tvärsgående ca. 34 N/15 mm

Töjning innan brott ca. 93/420 %

Vattentryck Max. 1,5 bar

Förvaring Torrt, svalt och skyddas mot solljus.

Lagring Används inom 24 mån. från produktionsdatum.

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tel: +46 (0)8 25 00 70
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Allmänt
LIPs produkter står ständigt under intern så-
väl som extern kvalitetskontroll. Utöver den-
na produktinformation hänvisar vi till samt-
liga aktuella byggnadsregler och gällande 
normer i det land där produkten används. 
Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är 
felfria när de lämnar vår fabrik. Då använ-
darnas arbetsförhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.
Förpackning/Artikelnummer 
LIP VT-remsa rulle om 0,10 x 20 m
Art nr: 100327

LIP VT-innerhörn
Art nr: 100184
   
LIP VT-ytterhörn
Art nr: 100183


