
◗  Fri från ftalater  
◗  Användning inom- och utomhus
◗  Luktfritt
◗  Övermålningsbart
◗  Som dilatationsfog
◗  Temperaturbeständigt
◗  Mycket låga emissioner
◗  Till natursten

Användningsområde
LIP Montagelim är ett snabbhärdande och 
flexibelt montagelim.
Fäster på de flesta material, t.ex. glas, speg-
lar, metall, betong, tegel, keramik etc.
Lämpligt för limning av många olika bygg-
material. Kan användas både inom- och 
utomhus och kan övermålas med de flesta 
vattenbaserade färger.
LIP Montagelim kan användas som dila-
tationsfog vid keramikbeläggning i utrym-
men för lätt industri. LIP Montagelim kan 
användas på natursten.

Underlag
LIP Montagelim kan användas när under-
laget är torrt, fast och fritt från släppmedel. 
Om avfettning krävs ska det göras med al-
kohol eller etanol. Här rekommenderas att 
alltid göra ett vidhäftningstest för att fast-
ställa produktens lämplighet på materialet.
Det krävs normalt ingen primning av under-
laget.
OBS! LIP Montagelim rekommenderas 
inte för fogar som konstant utsätts för vat-
ten eller i simhallar där vattnet innehåller klor.

Bruksanvisning 
Limytorna ska vara fasta, rena, torra och 
fettfria. LIP Montagelim appliceras på ma-
terialen, som pressas ihop. 
Om LIP Montagelim används som dilata-
tionsfog följs gällande regler/rekommenda-
tioner på området.
Före fogning med LIP Montagelim täcks 
kanterna och man säkerställer att en 
3-punktshäftning inte kan uppstå. Det kan 
man åstadkomma med t ex bottningstejp 
eller bottningslist. Bottningslist eller bott-
ningstejp får inte primas.
LIP Montagelim appliceras med fogpistol 
som passar för patronen. Fogarna fylls helt 
och jämnas ut med en våt träpinne.

OBS!
Fogmassan härdar långsammare vid låg 
temperatur och fuktighet.

Rengöring
Verktyg rengörs och fogmassa tas bort 
med t ex aceton. Härdad fogmassa kan 
endast tas bort mekaniskt eller med silikon-
borttagare. Händer och hud tvättas med 
vatten och tvål.

Förpackning
Patroner på 290 ml. 
Ska förvaras torrt och frostfritt.

Färger
Vit och grå.

Medlem af

Allmänt
LIPs produkter står ständigt under intern 
såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver 
denna produktinformation hänvisar vi till 
samtliga aktuella byggnadsregler och gäl-
lande normer i det land där produkten an-
vänds. Vi garanterar att samtliga LIP-pro-
dukter är felfria när de lämnar vår fabrik. 
Då användarnas arbetsförhållanden ligger 
utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för 
detta.

Hänvisning
Säkerhetsdatablad.

Montagelim
Snabbhärdande och  
flexibelt montagelim

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tel: +46 (0)8 25 00 70

Tekniska data

Skinnbildning ca. 10–15 min.

Volymbortfall Mindre än 3,5%

Densitet 1,46 g/ml

Materialåtgång Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m
(se åtgångsberäkning på lip.dk)

Shore (hårdhet) 60 Shore, ISO 868

E-modul 100 % 1,3 N/mm2

Brottförlängning 230%

Elasticitet +/- 20%

Vulkaniseringssystem Fukthärdande

Genomhärdning 2–3 mm/24 tim.

Temperaturbeständighet -40 °C till +90 ºC

Användningstemperatur +5 ºC till +40 °C

Fogrörelse 20%

Lagring: Tekniska data Minst 24 mån. från tillverkningsdatum 

Lagring: Arbetsmiljö Minst 24 mån. från tillverkningsdatum 03
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