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Monteringsanvisning av
tätskikt VS 30 för vägg och golv
samt av keramiska
vägg- och golvplattor

Så här beräknar du din m2 yta
Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m2
Ta bort ytor som inte ska kaklas; dörrar, fönster mm.
1,6+1,8+1,6+1,8 = 6,8 m
2,4 m
6,8 x 2,4 = 16,32 m2

Dörr:
Fönster:

0,8 x 2,1 = 1,68 m2
0,8 x 0,8 = 0,64 m2

Väggyta:
Dörr:
Fönster:

0,8 m.

EXEMPEL
Löpm. vägg:
Takhöjd:
Väggyta:

0,8 m

0,8 m

Fönster

2,4 m

2,1 m

Vägg

Dörr

16,32 m2
- 1,68 m2
- 0,64 m2
= 14,00 m2

Golvyta

1,6 m

Golvyta: längd x bredd = m
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OBS! Lägg alltid till ca 5% för spill!
1,8 m

Beräkning av materialåtgång
Materialåtgång: vägg - gips/betong
Produkt

Yta i m2

Åtgång/m2

Total åtgång

LIP VS 30 (Membran tätskikt) OBS! Lägg till ca 3 kg VS 30/25 meter fiberremsa

x

ca 1 kg

=

kg

LIP Primer 54 (Fästprimer spädes 1:3 med vatten)

x

ca 0,05 lit

=

kg

LIP Fästmassa

x

ca 2,5 kg

=

kg

LIP Kakelfog

x

ca 1 kg

=

kg

=

m

Fiberremsa/tätband (vägg/golv, vägg/väggvinkel, skarvar osv)
LIP Rörmanschett

strl

st

LIP Rörmanschett

strl

st

Materialåtgång: golv - träbjälkslag/betong
Produkt

Yta i m2

Åtgång/m2

Total åtgång

LIP Primer 54 (Fästprimer spädes 1:3 med vatten)

x

ca 0,05 kg =

kg

LIP Fästmassa

x

ca 3 kg

=

kg

LIP Kakelfog

x

ca 1 kg

=

kg

=

m

Fiberremsa/tätband (vägg/golv, vägg/väggvinkel, skarvar osv)
LIP Rörmanschett

strl

st

LIP Rörmanschett

strl

st

Golv på träbjälkslag
LIP VS 30 (Membran tätskikt) OBS! Lägg till ca 3 kg VS 30/25 m fiberremsa

x

ca 1,5 kg

=

kg

x

ca 1,2 kg

=

kg

Golv på betong
LIP VS 30 (Membran tätskikt) OBS! Lägg till ca 3 kg VS 30/25 m fiberremsa

2

Underlag

Enligt PER´s branschregler
Underlaget ska vara torrt, rengjort och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill
och liknande ska avlägsnas. Befintliga ytskikt ska som regel avlägsnas, men om det bedöms vara lämpligt
att bära en keramisk konstruktion, kan montering dock utföras. Normalt ska golvlutningen vara minst
1 cm/100 cm. På golvytor under badkar och runt golvbrunnen ska lutningen vara 1 cm/50 cm.
OBS! Alla undergolv ska vara färdiggjorda innan fiberremsan monteras.

Värmegolv
När elburen golvvärme läggs i våtrum ska det vara minst 5 mm spackel mellan värmegolvet och tätskiktet
och minst 20 cm från ytterkant på golvbrunnen till första slingan.

Betong
Väggar
Ojämnheter, sprickor och håligheter spacklas med cementbaserat spackel, typ LIP 300, eller ett vattenfast
gipsspackel. (Gipsbundna spackel ska förbehandlas med LIP Primer 54). Eventuell cementhud ska tas bort.
När man kan påbörja sättningen av väggkakel/natursten varierar beroende på vilken typ av betong/
spackel som används.
– Nygjuten betong (gjuten i slät form): Normalt efter ca tre månader.
– Avjämningsmassor/spackel (rör sig normalt inte): Se förpackningen eller kontakta din återförsäljare/
materialleverantör.

Golv
Sprickor, toppar, grader och andra ojämnheter slipas alternativt spacklas med cementbaserat golvspackel eller liknande.
När man kan påbörja sättningen av golvplattor/natursten varierar beroende på vilken typ av betong/
spackel som används.
– Nygjuten betong (brädriven eller liknande): Normalt efter ca tre månader.
– Avjämningsmassor/spackel (rör sig normalt inte): Se förpackningen eller kontakta din återförsäljare/
materialleverantör.

Lättbetong
Golv och väggytor ska spacklas alternativt putsas enligt lättbetongtillverkarens rekommendationer.

Puts
Ska vara brädriven puts. Ojämnheter, sprickor och håligheter spacklas med cementbaserat spackel,
typ LIP 300, eller ett vattenfast gipsspackel. (Gipsbundna spackel ska förbehandlas med LIP Primer 54).

Skivmaterial
Skivor/skivmaterial ska enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för
keramiska plattor samt vara monterade enligt tillverkarens rekommendationer.

Väggar
Ska vara monterade enligt skivmaterialtillverkarens anvisningar. Böjstyvheten ska minst motsvara ett
lager 13 mm standardgips monterad på regel med max 450 mm centrumavstånd, eller två lager 13 mm
standardgips på regel med max 600 mm centrumavstånd.

Spånskivegolv på träbjälklag
Skivor/skivkonstruktioner ska enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för
keramiska plattor samt vara monterade enligt tillverkarens rekommendationer. Böjstyvheten ska minst
motsvara den böjstyvhet man får med en 22 mm spånskiva upplagd på stöd med max 300 mm centrumavstånd. Golvskivorna ska vara limmade och skruvade enligt tillverkarens anvisningar. För att kunna
lägga golvplattor/natursten måste golvet kompletteras med exempelvis:
• Ett underlag av minst 12 mm LIP 226 Fiberspackel förstärkt med armeringsnät.*
• Skivmaterial godkänt för golv, limmat enligt våra rekommendationer med LIP Flexicol.*
*Se under konstruktioner på: www.lip.dk
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Tätskikt Vägg VTv
Konstruktion: VS 30 VTv
För underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven
i PER´s branschregler för vägg (se sidan 3).
Arbetsgång:
1. Förbehandling. För bästa resultat på starkt sugande underlag
- grunda med LIP Primer 54 som spädes med 3 delar vatten.
På glatta och icke sugande underlag - grunda med LIP Primer 54
som spädes med en halv del vatten.
2. Montera LIP Fiberremsa. Remsan monteras i blöt VS 30.
3. Första strykningen med VS 30.
4. Rolla hela ytan minst en gång till med VS 30.
5. Montera plattorna.

1
2
5

3
4

1. Förbehandling
Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd fästmassa, typ LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multilätt
alternativt cement/gipsbaserat spackel. Underlaget ska vara torrt, rengjort, fritt från damm och andra lösa
partiklar. För bästa fäste på sugande underlag bör hela ytan rollas med LIP Primer 54 som spädes med tre
delar vatten (gipsbundna spackel ska förbehandlas med LIP Primer 54).
Om klinkergolv ska läggas rollar man dessutom primer ca 10 cm ut på golvet.

6 4
9

2

1
8
7

3
5 5

1. Rör
2. Silikon
3. Kakel/Klinker
4. LIP Fästmassa
5. Tätskikt
6. Försegling
7. Ev. förbehandling
- Primer 54
8. Stopplist
9. LIP Akrylfog

Fyll större springor i hörn, i skivskarvar och mellan
vägg och rör med LIP Akrylfog eller motsvarande.

Gör så här: Före montering av rörmanschett ska alla rör vara fixerade. Använd LIP Rörmanschett avsedd
för den rördimension som ska tätas.

Pensla eller rolla VS 30
runt röret. Materialåtgång ca 0,5 kg/m2.

Kräng LIP Rörmanschett
över röret och tryck fast i
den blöta VS 30.

Se noga till att remsan
fastnar ordentligt med
t.ex. en torr pensel.

Pensla VS 30 så att det
täcker hela manschetten.
Total materialåtgång
ca 1 kg/m2.

Alternativt kan LIP Fiberremsa användas. Gör så här: Klipp av ca 10 cm LIP Fiberremsa och tag ut ett hål
som är något mindre än röret. Montera enligt bilderna ovan.
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Är golvet av PVC-matta tvättar man av och mattar ner ytan ca 3 cm av uppviket.
Nivåskillnaden mellan matta och vägg spacklas ut med fästmassa av samma typ
som punkt 1 sidan 4. Var noga med att underlaget är torrt, rengjort och dammfritt.

2. Montera fiberremsor
Pensla eller rolla ut VS 30 över skarven mellan matta och vägg och montera LIP
Fiberremsa i den blöta VS 30. Se noga till att remsan fastnar ordentligt (se sid. 6).

Ska golvet beläggas med klinker måste alltid fiberremsan i golv/väggvinkeln monteras först (se sid. 6).
Därefter monteras fiberremsor på väggen.

Pensla eller rolla VS 30
över skivskarvar, vägg/
väggvinklar etc. Skruvskallar fylls med VS 30.
Materialåtgång ca 0,5
kg/m2.

Montera LIP Fiberremsa i
den blöta VS 30.

Se noga till att remsan
fastnar ordentligt med
t.ex. en torr pensel.

Pensla ytligare ett lager
med VS 30 över remsan.
Total materialåtgång
ca 1 kg/m2.

3, 4. Första och andra strykningen med VS 30
Den totala materialåtgången ska vara ca 1 kg/m2 med
minst två behandlingar. Man bör räkna med en torktid
på 1-2 timmar mellan strykningarna vid normal rumstemperatur. Torktiden kan dock variera beroende på
underlaget.

5. Montera kakel
Montering av kakel eller klinker kan påbörjas när tätskiktet är genomtorkat. Räkna med ca 12 tim vid
normal rumstemperatur. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt.
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Tätskikt Golv VTg
Konstruktion: VS 30 VTg
För spackelmassor och skivmaterial på underlag av träbjälklag, betong och
lättbetong som uppfyller kraven i PER´s branschregler för golv (se sidan 3).
Arbetsgång:
1. Förbehandling. För bästa resultat på starkt sugande underlag
- grunda med LIP Primer 54 som spädes med tre delar vatten.
På glatta och icke sugande underlag - grunda med LIP Primer 54
som spädes med en halv del vatten.
2. Montera LIP Fiberremsa/hörn/rörmanschett i blöt VS 30.
3. Första strykningen med VS 30.
4. Rolla hela ytan ytterligare minst två gånger med VS 30.
5. Montering av plattor.

1
2
5

3
4

1. Förbehandling
Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd fästmassa, typ LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multilätt
alternativt cementbaserat spackel. Underlaget ska vara torrt, rengjort, fritt från damm och andra lösa
partiklar. För bästa fäste på sugande underlag bör hela ytan rollas med LIP Primer 54 som spädes med tre
delar vatten (OBS! gipsbundna spackel ska förbehandlas med LIP Primer 54).

2. Montera LIP fiberremsor

Pensla eller rolla VS 30 i
vinkeln mellan golv och
vägg, över eventuella
sprickor, skivskarvar mm.
Materialåtgång ca 0,5
kg/m2.

Montera LIP Fiberremsa i
den blöta VS 30.

Se noga till att remsan
fastnar ordentligt med
t.ex. en torr pensel.

Pensla ytligare ett lager
med VS 30 över remsa
och hörn. Total materialåtgång ca 1 kg/m2.

Se noga till att det
färdiga hörnet fastnar
ordentligt med t.ex. torr
pensel.

Färdigt resultat, både
ytter- och innerhörn.
Total materialåtgång ca
1 kg/m2.

Montera LIP färdiga inner- och ytterhörn

Pensla eller rolla ut VS
30 i hörnet (vått i vått).
Materialåtgång ca 0,5
kg/m2.

Montera det färdiga
hörnet i den böta VS 30.

Alternativt kan LIP Fiberremsa användas.
Gör så här: Vik LIP Fiberremsa enligt bild 1. Se till att
fylla med VS 30 mellan varje lager av LIP Fiberremsa.
Kontrollera att det inte finns några luftblåsor mellan
de olika lagren. Övrig montering se ovan.
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Montera LIP Rörmanschett
Fyll den eventuella springan mellan vägg och
rör med LIP Akrylfog eller motsvarande kvalitet.

3

1

2
4

5
5

6
7

9
8

1. Rör
2. Silikon
3. Kakel/Klinker
4. LIP Fästmassa
5. Tätskikt
6. Försegling
7. Ev. förbehandling - Primer 54
8. Stopplist
9. LIP Akrylfog

Gör så här: Före montering av rörmanschett ska alla rör vara fixerade. Använd en LIP Rörmanschett avsedd för den rördimension som ska tätas.

Pensla eller rolla VS 30
runt röret. Materialåtgång 0,5 kg/m2.

Kräng LIP Rörmanschett
över röret och tryck fast i
den blöta VS 30.

Se noga till att manschet- Pensla VS 30 så att det
täcker hela manschetten.
ten fastnar ordentligt
Materialåtgång 1 kg/m2.
med t.ex. en torr pensel.

Alternativt kan LIP Fiberremsa/Fiberduk användas. Gör så här: Klipp av Fiberremsa/Fiberduk och tag ut ett
hål som är något mindre än röret. Montera enligt bilderna ovan.

3. Första strykningen med VS 30
Pensla eller rolla ut VS 30. Materialåtgång
ca 0,5 kg/m2.
OBS! Golvbrunnskragen ska inte strykas! När VS 30 är
genomtorkad avfettas golvbrunnskragen noga.
Därefter monteras LIP Tätark över brunnen.
Gör så här: Vik LIP Tätark dubbelt med det vaxade
papperet utåt. Riv av den undre halvan av det vaxade papperet, centrera arket över brunnen och tryck
fast. Riv av den andra halvan, vik ner och tryck fast. Skär upp för golvbrunnen och montera klämringen.
Pensla sedan tätarket med VS 30 fram till klämringen med en materialåtgång på ca 0,5 kg/m2.
Tips: Sätt först i en s.k. puruskniv (gäller endast purus golvbrunnen från Sjöbo).
SE OLIKA TYPER AV BRUNNSTÄTNINGAR PÅ NÄSTA SIDA.

4. Färdigstrykning med VS 30
Total materialåtgång: Träbjälklag ca 1,5 kg/m2, betong ca 1,2 kg/m2 med
minst två behandlingar. Man bör räkna med en torktid på ca 12 timmar mellan
strykningarna vid normal rumstemperatur. Torktiden kan dock variera beroende
på underlaget.

5. Montera plattor
Montering av golvplattor kan påbörjas när tätskiktet är genomtorkat. Räkna med ca 12 tim vid normal
rumstemperatur. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt.
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Tätning av golvbrunn
Konstruktion: LIP Tätark.
Rekommenderade golvbrunnar är brunnar med klämring eller skruvad ring. Brunnarna finns i olika modeller och fabrikat samt med varierande konstruktion av montageplatta eller förhöjningsring för att komma i
nivå med tätark och tätskikt. (Se principskiss). Saknas klämring på den befintliga brunnen, som exempelvis
på gamla gjutjärnsbrunnar eller äldre typer av plastbrunnar, ska den ersättas med ny rekommenderad
golvbrunn (typgodkänd). Golvbrunnen ska vara fäst i golvbjälklagen och monterad i undergolvet på så
sätt att tätskiktet mot brunnen kan göras i samma nivå som tätskiktet för undergolvet. Följ alltid golvbrunntillverkarens anvisningar! (LIPs montageanvisningar ska därför ses som generella.)

Principskiss på golvbrunn med klämring eller skruvad ring
t.ex. från Purus eller JAFO.

5

4

6

3

Stabilt undergolv

2

1

Stabilisering
av träbjälklag
se www.lip.dk
Stabilesering
av träbjälklag
se www.lip.dk

1.Golvbrunn
Golvbrunn
medklämring
klämring
1.
med
2.
Klämring
2. Klämring
3.LIPLIP
Tätark
3.
Tätark
Tätskikt
VS30
Materialåtgång 0,5kg/m2.
4.4.LIPLIP
Tätskikt
VS 30.
Materialåtgång
0,5 kg/m2
5.5.LIP LIP
Tätskikt
VS 30.
Materialåtgång:
Tätskikt
VS30
Materialåtgång: Träbjälklag
2
1,5kg/m2.
Betong
golvkg/m
ca 1,2kg/m2.
caTräbjälklag
1,5 kg/m2ca
. Betong
golv
ca 1,2
6.
Ev.
elburen
värmegolv
skall
ligga
min
20
cm
6. Golv med elburen värme ska ligga minst 20
från
golvbrunnen
cm från golvbrunnen

Golvbrunn med klämring, typ Purus.

1
Skär ut hålet med puruskniven. (Om puruskniv ej används

2
Tänj ut tätarket och kläm i
ringen.

3
Fäst den lösa fiberkanten
med VS 30.

4
Pensla hela tätarket med VS
30 fram till klämringen.

se moment 1 och 2 nedan).

5
Rolla hela ytan med VS 30
(Tätarket ska behandlas
minst två ggr.)

6
Slutresultat.

Golvbrunn med skruvad ring, typ JAFO PS 75

1
Centrera mallen över
golvbrunnen och rita.

5
Pensla hela tätarket med VS
30 fram till ringen.
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2
Skär efter den ritade cirkeln.

6
Rolla hela ytan med VS 30
(Tätarket ska behandlas
minst två ggr.)

3
Tänj ut tätarket och kläm
i ringen. Skruva fast ringen
med skruvmejsel.

7
Slutresultat.

4
Fäst den lösa fiberkanten
med VS 30.

Montage av keramiska väggplattor
Med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt
Innan Du börjar:
1. Rita en lodlinje mitt på väggen. Då ser Du
lättare hur plattorna ska fördelas på väggen.
2. Rita också lodlinjer i hörnen. Mellanrummet
hörn-lodlinje ska vara lika stort som hörnplattan. Om väggarna inte är lodräta kompenseras det i respektive hörn.
3. Rita en vågrät linje där andra plattraden ska
börja. Montera dit en rätskiva utan att
skada tätskiktet. Använd gärna en rätskiva
med ställbara ben för att inte skada tätskiktet.
4. Kontrollera att passbitarna i hörnen är lika stora
på respektive vägg. Detsamma gäller runt
fönster och dörrar. En passbit bör vara minst
7 cm.
5. Vid eventuella ytterhörn giras plattorna i 45°.

2
5

1

4

4

3

Alternativt används speciella kantlister som
finns i olika dimension och färg.
Tänk på att:
• Mäta och markera noggrant hur plattorna ska sättas. Resultatet blir snyggare och arbetet enklare då.
• Bestäm var den övre plattan ska sluta. Om golvet läggs med klinker/kakelplattor slutar Du som regel med
en hel platta överst och en delad ner mot golvet. Ska golvet däremot läggas med PVC-matta sätter man
en hel platta ca 3 - 5 cm från golvet och delar plattan mot taket.
Montera så här:

Blanda fästmassan väl enligt anvisning på förpackningen. Låt blandningen stå (mogna) i ca 5 min och
blanda sedan en gång till.
Arbeta in fästmassan i underlaget
med fixkammens släta sida. Dra
(rilla) därefter ytan med den tandade sidan.
OBS! Var noga när Du rillar.
Fästmassan ska täcka hela
baksidan av plattan.
Fixkammens tandning varierar
beroende på kakel/klinkerplattans
storlek och hur grov baksidan av
plattan är - tala med Din återförsäljare så får Du hjälp att hitta rätt
tandning.

Börja med att sätta det andra
kakelskiftet - på rätskivan (helst
rätskiva med ställbara ben).
Kakelsnöre (2 - 5 mm) används
som distans mellan plattorna.
Tryck och vrid fast plattan så att
fästmassan fyller hela baksidan.
Montera plattorna inom 10-20 min
med LIP Super Trope eller LIP Multi
och inom ca 30 min med LIP
Multilätt. Rådgör med din återförsäljare om vilken typ av fästmassa
Du bör använda.

Genom att lossa en platta med
jämna mellanrum kontrollerar Du
att fästmassan fyller hela baksidan.
Detta för att plattan ska klara belastning, hålla att borra hål i, fästa
inredning i, osv.
Kontrollera dessutom kontinuerligt
att plattorna sitter i våg och lod.
Fogning - se sidan 11.
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Montage av keramiska golvplattor
Med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt

80 cm
1

60 cm

Innan Du börjar:
1. Rita upp en 90° vinkel på golvet
- se måtten på bilden.
Eventuella snedheter fördelas
mellan väggarna.
2. Rita stödlinjer utifrån den räta
vinkeln.
3. Kontrollera att passbitar runt
golvbrunn och utmed väggar
är ungefär lika stora. En passbit
bör vara minst 7 cm.
4. Tänk på att fogbredden på
klinkergolv normalt är ca 5 mm.

4

3

2

m

Tänk på att:
Mät och markera centrummåttet
på golvytan innan plattläggningen påbörjas. Resultatet blir snyggare och arbetet enklare då.

c
100

Montera så här:
Blanda fästmassan väl - följ anvisning på förpackningen.
Låt blandningen stå (mogna) i ca 5 min och blanda sedan en gång till.
Arbeta in fästmassan i underlaget med fixkammens släta sida. Dra (rilla)
därefter ytan med den tandade sidan.
OBS! Var noga när Du rillar. Fästmassan ska täcka hela
baksidan av plattan.
Fixkammens tandning varierar beroende på klinker/kakelplattans storlek och hur grov baksidan av plattan är - tala med
Din återförsäljare så får Du hjälp att hitta rätt tandning.
Montera plattorna inom 15-20 min med LIP Super Trope eller LIP
Multi och inom ca 30 min med LIP Multilätt.
Rådgör med din återförsäljare om vilken typ av fästmassa Du
bör använda.
Tryck och vrid fast plattan så att fästmassan fyller hela baksidan. Är plattan
större än 25x25 cm bör Du göra en så kallad dubbellimning. Det innebär att
fästmassa läggs både på underlaget och på plattans baksida.
Lägg gärna ut en riktbräda på de stödlinjer Du ritat ut. Markera plattans
storlek och fogbredd på brädan och följ markeringen under arbetet.

Genom att lossa en platta med jämna mellanrum kontrollerar Du att fästmassan fyller hela baksidan. Detta för att plattan ska klara belastning,
tex inredning som ställs på golvet.
Fogning - se sidan 11.
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Fogning av vägg och golv
LIP Kakel- och Klinkerfog
Tänk på att:
När Du kan börja foga beror på temperatur, luftfuktighet och typ av keramiska plattor. Normalt påbörjas
fogningen efter 2 dygn men med LIP Multilätt kan fogningen påbörjas efter ca 12 timmar. Kraftigt sugande
plattor ska förvattnas innan fogning.
Gör så här: Rensa fogarna fria från fästmassa.
OBS! Endast till halva plattans tjocklek för att inte skada tätskiktet.
För en så jämn fogfärg som möjligt bör Du vara noga med att använda
samma vattenmängd i förhållande till fogpulvret i alla satser och inte tillsätta
vatten efter hand.
Blanda fogmassan väl - följ anvisning på förpackningen.
Låt blandningen stå (mogna) i ca 5 min, blanda sedan en gång till.
Dra ut fogbruket med gummispackel eller liknande.
Arbeta i diagonala X-rörelser över fogarna tills dessa är fyllda.
Tänk på att inte arbeta över för stor yta i taget. Cirka 2-4 m2 är lagom.
När fogarna börjar ljusna är de hårda nog att formas.
Dra diagonalt över fogen med en ren, fuktig svamp (helst handtagssvamp). Upprepa 2-3 gånger - var noga med att skölja svampen ofta.
Rengör svampen väl och avsluta med att dra lätt över den fogade
ytan. Se till att inte komma åt fogen - det är endast de sista fogresterna
på plattan som ska bort! Skölj svampen ofta också i det här momentet.
Om plattorna inte blir tillräckligt rena kan de torkas av med polerduk eller
trassel när fogen ljusnat (torkat).
För att få så hård fog som möjligt - eftervattna i 2-3 dygn. För att ta bort fog och
kalkrester används LIP Klinkerrens. För underhåll och impregnering av fogen
används LIP Klinkertvätt. För att underlätta städning av oglaserade plattor
används LIP Klinkerolja/LIP Klinkertvätt.

Mjukfog
LIP Sanitetsfog
Mjukfog ska utföras i nyproduktion där risk för rörelse kan förväntas. Mjukfog ska också utföras i hörn och
vinklar där båda sidor är av gjuten betong, över rörelsefogar i underliggande ytor, mot dörr- och fönsterfoder, vid dörrtröskel, diskbänk, fog som ansluter till tak, mm.
Mjukfog ska inte utföras i underkant av väggkakel/klinker som avslutats ett stycke från golv, över uppvik
från plastmatta eller i anslutning till slukrist/klinkerram
1
2
vid golvbrunn i våtutrymme.
Gör så här:
1. Var noga med att rensa fogen från fästmassa och
fogbruk utan att skada tätskiktet. Använd maskeringstejp för att få en så rak och ren mjukfog som
möjligt. Vid t.ex. vägg/väggvinkel maskeras så att
endast den yta där mjukfogen ska användas syns.
2. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). OBS! Ta lite i taget och prova dig fram till
hur mycket Du hinner innan fogen börjar torka.
3. Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma
fogen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en
så kallad silfix.
4. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd
och formad. Forma en gång till för att få bort kanterna efter tejpen.

3

4
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Mjukfogskonstruktioner
LIP Sanitetsfog
Rörgenomföringar/avlopp

3

Rörgenomföringar ska vara fixerade. Fyll springan mellan rör och vägg
med LIP Akrylfog. Montera LIP Rörmanschett eller LIP Fiberremsa enligt
anvisning på sid. 4 och 7.

1

2
4

5
5

Gör så här:
När arbetet med montering av kakel/klinker är klart rensar Du rent fogen
runt röret från fästmassa och fogrester. OBS! Var noga med att inte
skada tätskiktet!
Maskera runt hålet och på röret så att endast den yta som ska fogas syns.
Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). Blöt fingret i vatten
med lite diskmedel och forma fogen. Dra bort maskeringstejpen direkt när
fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanten efter
tejpen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix.

6
9

7

8
1. Rör
2. Silikon
3. Kakel/Klinker
4. LIP Kakelfix
5. Tätskikt

6. Försegling
7. Ev. förbehandling
- Primer 54
8. Stopplist
9. LIP Akrylfog

Montage mot tröskel
Tröskeln ska vara överfalsad eller på annat sätt gjord så att LIP Fiberremsa/Tätband och LIP VS30 ligger skyddat. Montera LIP Fiberremsa enligt
anvisning på sid. 6.
Gör så här:
När arbetet med montering av kakel/klinker är klart rensar Du rent fogen
från fästmassa och fogrester. OBS! Var noga med att inte skada tätskiktet!
Maskera tröskel och golv så att endast den yta som ska fogas syns. Lägg
ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). Blöt fingret i vatten med lite
diskmedel och forma fogen. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är
lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanterna efter tejpen.
Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix.

1
2

3
4
5
6

1. Silicon
2. Kakel/Klinker
3. LIP Kakelfix

4. Tätskikt
5. Förbehandling
6. Försegling

Skruv i träkonstruktioner
Var noga med att rensa befintliga hål från fästmassa
och fogbruk.
Gör så här:
Sätt en maskeringstejp där hålet ska vara. Förborra
alltid en bit in i skivan eller regeln. Fyll hålet med
mjukfog (LIP Sanitetssilicon) och skruva i skruven.
Ta bort överflödig mjukfog och maskeringstejp.

1. Silicon
2. Kakel/Klinker
3. LIP Kakelfix
4. Tätskikt
5. Gips
6. Spånplatta

1
2

3

4

5

6

1

4 2
5
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Skruv i betongkonstruktioner
Var noga med att rensa befintliga hål från fästmassa
och fogbruk.
6
2

1

3 4
5

1. Silicon
2. Kakel/Klinker
3. LIP Kakelfix
4. Tätskikt
5. Betong
6. Plastplugg

1

5

4
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SVERIGE
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Gör så här:
Sätt en maskeringstejp där hålet ska vara. Borra ett
hål. Fyll hålet med mjukfog (LIP Sanitetssilikon) och
sätt i en plastplugg. Fyll även pluggen med mjukfog
(LIP Sanitetssilikon) och skruva i skruven.
Ta bort överflödig mjukfog och maskeringstejp.

