
235 Hurtig Cement
Polymerforstærket, hurtig- 
cement til pudslag og  
støbning af gulve

◗  Fra 10 mm i fast konstruktion
◗  Indendørs brug 
◗  Fra 35 mm i svømmende konstruktion
◗  Begyndende afbinding ca. 1 time
◗  Spændingsfattig
◗  Skal iblandes grus
◗  Klar til belægning efter ca. 3-4 timer

Anvendelsesområde
LIP 235 Hurtig Cement er en spæn-
dingsfattig  polymerforstærket special- 
cement, der på samme måde som 
traditionel Portlandcement, finder anven-
delse til frem stilling af beton og pudslag 
m.m.
LIP 235 finder især anvendelse til frem-
stilling af pudslag hvor der ønskes hurtig
afbinding og plastforstærkende egenska-
ber,f.eks.tilrenoveringsarbejde,hvorman
ønskeratundergulvetskalværeklartilbe-
lægning på kortest mulig tid. I forbindelse 
med vådzone/vandbelastede arealer skal
LIP 235 være påført en MK-godkendt
vandtætningsmembran.

Underlag
LIP 235 kanudføresifastkontaktpåbeton
ellercementslidlag,ellersomsvømmende
konstruktion på folie eller støbebats ect.
I konstruktioner hvor LIP 235 udlægges 
i fast kontakt til underlaget, krævesmini-
mum 10 mm. lagtykkelse i pudslaget.
Udlagtsomsvømmendekonstruktionmin.
35 mm. I forbindelse med vådrum min.
45mm.Vedudførelseifastkontakttilun-
derliggende beton etc. skal den samlede 
konstruktionværetørførderpålæggestæt
belægning.

Forbehandling
Afrensning af fedt og sæberester foretages 
med LIP Grundrens.Hvisbetonoverfladen
erporøspågrundafoverfladeslam,slibes
denneogstøvsugesgrundigtindenudlæg-
ning.Glatteoverfladergøresruvedslibning
inden udlægning. En primning skal altid 
foretages til porelukning og støvbinding.
Når LIP 235 udlægges i fast kontakt skal 
underlagetværestabilt/fast,tørtoguden
skillemidler. Underlaget skal inden udlæg-

ning af LIP 235Hurtigtpudslagetpåføres
etsvummelag.
Svummemørtlenblandes
påfølgendemåde:
• 3delevand
• 1 del LIP Betonbinder
• 1 del LIP 235 Hurtig Cement
• 1delstøbegrus(kornstørrelse0-8mm.)
Svummemørtlenrøresgodtsammen.
Svummemørtlenkostesherefterudpådet
klargjorte underlag ogLIP 235 udstøbes
nedidetfugtigesvummedeunderlagvådt
ivådt.

Brugsanvisning
Til fremstilling af LIP 235 pudslagsbeton, 
anvendesalmindeligetvangsellerfritfalds-
blandere. Ved 100 liter blander er blan-
dingsforholdetsåledes:
Detanvendtesand/grusmåikkeværefor-
urenet af salte eller andre urenheder der 
kan påvirke afhærdningsprocessen. 6-11
liter vand tilsættes afhængig af sandets

fugtighed. Vandmængden er beregnet på 
baggrundafovntørretsand.
Detteblandestilenblød,jordfugtigkonsi-
stens. 
BEMÆRK: LIP 235 skal blandes i min. 5 
minutteritvangs-ellerfritfaldsblander.Når
enblandingeropblandet,tømmestvangs-
eller fritfaldsblanderen helt for indhold in-
denevt.nyblandingopstartes.
LIP 235 må ikke blandes med andre ce-
menter, og der må ikke anvendes andre
tilsætningsmidler.
Lavetemperaturerforlængeroghøjetem-
peraturer forkorter forarbejdnings samt
hærdetid.
Støbemassenskalbeskyttesmodforhur-
tigudtørringpga.træk,højrumtemperatur,
solbestråling m.m. LIP 235kanforarbejdes
vedtemperaturermellem5°Cog25°C.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand
inden afhærdning. Afhærdet materiale kan 
kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke af-
hærdet materiale må ikke hældes i afløb
da cementbaseret materiale hærder under 
vandogkanstoppeafløb.

Emballage
20kgplastlamineredepapirposer.Skalop-
bevarestørt.

Farve
Grå.

Generelt
LIPprodukterer løbendeunder internså-
vel som ekstern kvalitetskontrol. Udover
denne produktinformation henviser vi til
Bygningsreglementet, SBI-anvisninger,
ERFA-blade og gældende normer. Vi ga-
ranterer for en fejlfri beskaffenhedaf vore
produkter.Daforbrugernesarbejdsforhold
liggerudenforvorkontrol,kanviikkepåta-
geosansvarherfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.

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

Medlem af

Tekniske data
Arbejdstemperatur +5°C-+25°C
Blandingsforhold 1delLIP235HurtigCementtil

4-5delestøbesand-/grus0-8mm
Anvendelsestid Ca.1time
Gangbar Ca.90minutter
Klartilbelægning/spartling Ca.3-4timerved20°C
Klartiltætbelægning 3-4timerved20°C
Fuld belastning Efter7døgnved20°C
Lagtykkelse 10-100 mm
Forbrug 3,1-3,7kg/m2/cm

Densitet Ca.2kg/literopblandet

Trykstyrkeefter28døgn v.forhold1:4.Min.35N/mm2

v.forhold1:5.Min.28N/mm2

Afprøvninger GEVEMICODE:EC1plus-VERYLOWEMISSION
Lagring/Tekniskdata Min.6mdr.iuåbnetemballage
Lagring/Arbejdsmiljø Min.24mdr.iuåbnetemballage 08
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