
Supergrund

Kvartssandmodificeret  
specialprimer

◗  Alkaliresistent
◗  Fleksibel
◗  Ekstra stærk vedhæftning
◗  Hæfter på epoxy/vinyl/asfalt
◗  Indendørs brug

Anvendelsesområde
LIP Supergrund er en kvartssandsmo-
dificeret special primer til forskellige typer 
underlag. Benyttes i forbindelse med flise-
lægning/spartling af vægge og gulve, hvor 
der stilles ekstra store krav til  vedhæftning.

Underlag
Kan udlægges på malede betongulve, 
gamle fliser, trægulve, gips mm. Kan be-
nyttes på vanskelige underlag så som 
epoxy, støbeasfalt og anhydritgulve.

Forbehandling
Underlaget skal være fast, bæredygtigt og 
rengjort for skillemidler såsom støv, olie, 
fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt 
og sæberester foretages med LIP Klinke-
rens/LIP Grundrens. 

Brugsanvisning
På ikke sugende underlag benyttes LIP 
Supergrund  ufortyndet. På sugende un-
derlag kan LIP Supergrund  fortyndes 
med vand 1:1 eller 1:2 afhængigt af under-
lagets sugeevne.
LIP Supergrund påføres med pensel/kost 
eller rulle.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand in-
den afbinding. Varmt vand er at foretrække.

Emballage
3 og 12 kg plastspand.

Farve
Rosa.

Tekniske data

Arbejdstemperatur +10°C - +30°C 

Tørretid Ca. 1 time afhængig af temperatur og underlag

Forbrug På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m2.
På sugende underlag ca. 250-300 g/m2 
(fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).
På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængig af 
underlag) ca. 800-1200 g/m2. 

Lagring / Teknisk data Min. 24 mdr. i uåbnet emballage 

Lagring / Arbejdsmiljø Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel 
som ekstern  kvalitetskontrol. Udover den-
ne produktinformation  henviser vi til Byg-
ningsreglementet, 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.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.

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