Multi Fliseklæb
Cementbaseret fliseklæb med stor
vedhæftning og elasticitet

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

Inden- og udendørs brug
Til gulve med opvarmning
På gamle fliser og vinyl

MK godkendt
Til vådrum
I svømmebassiner

LIP Multi Fliseklæb
Emballage

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor,
skifer, murstensskaller, storformatflise, natursten,
spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, rockwoolplader,
polyphorplader, betonsten, havesten m.m.
Til marmor og andet "gennemsigtigt" materiale anbefales
LIP Multi Fliseklæb hvid

5 og 25 kg plastlaminerede papirposer.
Skal opbevares tørt.

Underlag
Betonelementer, klinkerbeton, pudset væg, gasbeton og
Siporex, gipskartonplader, vandfaste finerplader, malede
overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner, kølerum samt steder, hvor der ønskes stor vedhæftning og forskydningsstyrke, f.eks. ved gulvvarme.
Støbte betonvægge og dæk ældre end 2 mdr.
Afretningslag ældre end 2 uger og iht. gældende anvisninger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtighed
på 4-8%, følg producentens anvisninger.

Forbehandling

Mærkning
Lokalirriterende. Indeholder calciumoxid. Ved blanding
med vand dannes calcium-hydroxid, som kan virke
ætsende på hud og øjne. Produktet indeholder mindre end
2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. Ved tør opbevaring er
holdbarheden ubegrænset. R36/37 Irriterer øjnene og
åndedrætsorganerne. R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S22 Undgå
indånding af støv. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles
straks grundigt med vand. S46 Ved indtagelse, kontakt
omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Kodenummer: 00-4. Kodenummer for brugsklar blanding:
00-4 (1993). Pr. nr. 472383 - PRN. nr. 076036.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt,
voks, og andre skillemidler inden påklæbning. Afrensning
af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.
På stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet gasbeton,
kan der forprimes med LIP Primer i forholdet 1 del primer
og 10 dele vand.
I vådzone skal anvisningerne til LIP Vådrumssystem og
LIP VS 30 Vandtætningsmembran følges.

Tekniske data
CE-Klassificering: C2 E S1
Arbejdstemperatur:

+5°C - +30°C

Blandingsforhold:

5 kg LIP Multi Fliseklæb Grå
til 1,6 liter vand.
5 kg LIP Multi Fliseklæb Hvid
til ca. 1,4 liter vand.

Anvendelsestid:

Ca. 5 timer ved 18-20°C

Åben tid:

Ca. 15-30 min. ved 18-20°C

Brugsanvisning

5 kg LIP Multi Fliseklæb drysses under omrøring i
ca. 1,6 liter vand. Til LIP Multi Fliseklæb Hvid anvendes
ca. 1,4 liter vand. Efter ca. 5 min. henstand, røres blandingen grundigt igennem og er klar til brug. Blandingen
skal bruges inden 5 timer efter blandingstidspunktet.
Inden påføring af LIP Multi Fliseklæb skal underlaget
være renset for snavs m.m. for at sikre den bedst mulige
vedhæftning. (Se under "Forbehandling").
LIP Multi Fliseklæb påføres underlaget med den glatte
side af en bredtandet spartel, der efter påføringen vendes
og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden.
Fliserne/klinkerne trykkes og vrides på plads i det fugtige
klæbelag, således at der opnås 80-100% dækning af
flisernes bagside.
Ved udendørs brug eller ved lægning af storformatfliser
skal der være 100% mørteldækning. Dette opnås ved
Buttering-Floating metoden, hvor der påføres fliseklæb
både på underlaget og flisen.
Mørteldækning og vedhæftning bør jævnligt kontrolleres
ved at tippe en nyopsat flise ud fra grundlaget.
Efterretning af fliser kan normalt foretages indtil 15 min.
efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne.
Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fuger
fjernes inden afbinding. Ophobning af fliseklæb i fugerne
kan evt. medføre farvenuancer i fugemassen. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at
foretrække.

Gangbar:

Efter 1-2 døgn.

Fugning:

Efter 1-2 døgn.

Aftrækstyrke, beton:

Ca. 2,2 N/mm2 *

Aftrækstyrke, glasur:

Ca. 2,2 N/mm2 *

Aftrækstyrke, vinyl:

Ca. 2,7 N/mm2 *

Aftrækstyrke, malet beton: Ca. 1,8 N/mm2 *
Aftræksstyrke efter 24 timer: ≥ 0,5 N/mm2
Aftræksstyrke efter 28 døgn: ≥ 1,0 N/mm2
Elasticitet:
1,6 mm pr. løbende meter *
Lagring:

* iflg. afprøvninger foretaget af DTI/NBI

Generelt
LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern
kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation
henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger,
ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol,
kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Farver
Grå og hvid.

Forbrug
Ca. 2,5 kg pr. m2, afhængig af valg af flise/klinke.

LIP -når der bygges på kvalitet!

Forhandler:

BYGNINGSARTIKLER A/S
Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Ved tør opbevaring er
holdbarheden ubegrænset.
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