
LIP 275 Snabbslipsats
Färdigblandad avjämningsmassa- spänningsfattig- 
                    plastförstärkt snabbslipsats.
 

Tät beläggning efter ca 24 tim.
Spänningsfattig

Beläggningsbar med spackel eller
keramik efter ca 4 timmar
Till värmegolv



LIP 275 Snabbslipsats
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Användningsområde:  
LIP 275 Snabbslipsats är en färdigblandad spänningsfattig, 
plastförstärkt snabbslipsats, används på samma sätt som 
en traditionell cementbaserad slipsats. 
LIP 275 Snabbslipsats används i första hand till gjutning 
av slipsats, där det ställs krav att materialet är plastificerad 
och har en kort härdningstid, t ex. renoveringsarbeten där 
undergolvet ska var klart för beläggning på kortast möjliga 
tid. Samt ingjutning av golvvärmesystem. 
OBS! Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas 
ytan med godkända tätskikt.

Underlag
LIP 275 Snabbslipsats kan användas på flera sätt:
Direkt på betongytor som ska vara fasta, torra, fria från
damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen med
en maximal RF på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm,
minsta bygghöjd 10 mm. Hela konstruktionen ska vara torr
innan täta ytmaterial appliceras.
Den kan även användas som ¨flytande¨ konstruktion, minst
35 mm, i våtrum minst 45 mm. Den flytande konstruktionen
ska förstärkas med armeringsnät med minsta tråddiameter
ø 5mm. 

Förbehandling
När LIP 275 Snabbslipsats appliceras direkt på fasta 
betongunderlag ska underlaget förbehandlas med 
¨slurry¨ som blandas på följande sätt:
1 delar vatten.
1 delar LIP Primer 54.
2 delar LIP 275 Snabbslipsats. 
Detta blandas till en jämn, slät konsistens. Slurryn 
appliceras med pensel eller kvastas ut, 
LIP 275 Snabbslipsats appliceras innan slurryn har torkat, 
vått i vått. 

Bruksanvisning
Blanda 25 kg LIP 275 Snabbslipsats med 1,5-2 liter vatten 
i en tvångsblandare för bästa resultat eller en frifallsblandare 
(tombola). LIP 275 Snabbslipsats blandas till en mjuk, 
jordfuktig konsistens. När blandningen är klar töms 
blandningskärlet helt innan nästa blandning påbörjas. 
LIP 275 Snabbslipsats  ska inte blandas med annan 
cement eller tillsatsmedel. Öppnad förpackning ska 
tätförslutas och ska förbrukas snarast. 
LIP 275 Snabbslipsats kan bearbetas vid temperaturer 
mellan +5° C och + 25° C. Var uppmärksam på att låga 
temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar 
hanteringstiden, utsätt inte spackelmassa för luftdrag, 
höjd rumstemperatur, solbestrålning eller liknande 
under härdningstiden.

 

Rengöring
Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, direkt 
efter användningen. Avjämningsmassa som inte har 
härdat ska inte spolas ner i avloppet.    

Förpackning
25 kg plastlaminerade papperspåsar, ska lagras torrt. 

Märkning
Lokalt irriterande. Innehåller Kalciumoxid. Vid blandning 
med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande 
på ögon andningsorgan och hud. Produkten innehåller mindre 
än 2 mg kromat/kg torr cement. Förvaras oåtkomligt för 
barn, undvik inandning av damm, undvik kontakt med huden
och ögonen.

Hänvisning
Se säkerhetsdatablad

Teknisk data
Öppentid:                ca 1,5 timmar
Beläggningsbar med keramik:        ca 3,5-4 timmar
Beläggningsbar med tätbeläggning: ca. 24 timmar
Materialåtgång:                 ca 21 kg/m²/cm
Tryckstyrka:                 30N/mm² efter 25 dygn
Lagringstid:                 ca 6 månader i oöppnad förp

Färg
Grå

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

          

LIP - när man bygger på kvalitet!

SVERIGE AB
Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk


