
 

LIP Snabbtorkande Kakelfix
Cementbunden fästmassa. 

Med snabb-/högvidhäftning och flexibiliet.

För inom- och utomhusbruk 
På gammal keramik
BBV godkänd



Användningsområde
LIP Snabbtorkande Kakelfix är en plastificerad cement-
bunden fästmassa som används där snabb vidhäftning är 
önskvärd. Till inom- och utomhusmontering av keramiska 
material, skiffer, natursten, kalksten, spaltklinker, glasulls-
skivor, rockwollskivor mm. samt läggning på värmegolv. 
Till våtutrymmen enligt BBV branschregler. 
Underlag och förbehandling
På fasta underlag av: Betong äldre än 3 månader, slipsats 
äldre än 2 veckor eller enligt gällande monteringsanvis-
ning, lättbetong, siporex, putsade ytor, gipsskivor, gasbe-
tong mm. Simbassänger, kylrum eller ytor där man önskar 
stor vidhäftning och förskjutningsstyrka. Underlaget ska 
vara fast och väl rengjort från damm, smuts och andra 
skiljeämnen. LIP Snabbtorkande Kakelfix bör inte använ-
das under +10°C.

Bruksanvisning
Häll 5 kg LIP Snabbtorkande Kakelfix under omrörning i 
ca 1,2 l vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen 
mogna i 5 min. och rör om en gång till. Blandningen ska 
förbrukas inom 30 min efter det att den är färdigblandad. 
Där efter appliceras LIP Snabbtorkande Kakelfix med 
¨fixkamm¨, först med den släta sidan sedan dras ytan av 
med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt. Kerami-
ken trycks och vrids på plats i den fuktiga fästmassan. 
Kontrollera med jämna mellanrum genom att lyfta en 
platta, att fästmässan verkligen täcker plattornas baksida 
till 80–100%. OBS! Plattornas baksida får inte komma i 
kontakt med underlaget. Justering av plattan kan normalt 
göras inom 15 min efter montering beroende på plattan 
och underlagets sugförmåga. Rester av fästmassan i fogar-
na kan medföra risk för ojämn fogfärg. Vid montering av 
tunn keramik/mosaik rekommenderas att när fästmassan 
applicerats med rätt mängd med den tandade sidan av 
fixkammen därefter jämnas fästmassa till med den släta 
sidan för att endast ta bort ¨rillorna¨ innan montering. 
Vid montering av storformatsplattor och där rörelser i 
underlaget kan förekomma ska täckningen på plattan vara 
100% detta uppnås med ”buttering-floating”-metoden alt. 
använd LIP Flytfix. Fogning kan tidigast börja efter 1½ - 2 
timmar efter det att LIP Flytfix har applicerats beroende 
på konstruktionens fuktinnehåll, temperatur mm. Till fog-
ning rekommenderas LIP Fogmassor. Se www.lip.dk för 
ytterligare information.

Materialåtgång
Ca, 2,5 kg/ m²
Rengöring
Eventuella rester av fästmassa på den keramiska ytan 
tvättas bort med vatten (eventuella ojämnheter i fogarna 
rengörs enklast med ex. en tunn ¨pinne¨ utan att skada ev. 
tätskikt) låt torka. Verktyg m.m. rengörs med vatten direkt 
efter användningen, helst varmt vatten.
Förpackning
5 kg och 25 kg plastlaminerade papperspåsar. Ska lagras 
torrt.

Märkning
Lokalt irriterande. Innehåller: Kalciumoxid. Vid blandning 
med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irrite-
rande på hud och ögon.  Produkten innehåller mindre än 
2 mg kromat/ kg torr cement. Irriterar ögon, andningsor-
gan och hud. Vid torrlagring är hållbarheten 6 månader.
R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen
R41 Risk för allvarliga ögonskador
S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S22 Undvik inandning av damm
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket 
vatten och kontakta läkare
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna 
förpackning eller etiketten

Teknisk data
Arbetstemperatur:             +10 - +30°C
Blandningsförhållande:           5 kg. LIP Snabbtorkande Kakelfix   
                                                                                                                                   till 1,2 l vatten
Öppentid:                             ca 45 min. vid +18 - +20°C
Bearbetningstid:                 ca 30 min. vid +18 - +20°C
Gångbart:                Tidigast efter 2 tim. beroende på under-
                         lagets fuktinnehåll och sugförmåga
Fogning:                Efter ca 4 tim. beroende på underla-   
                      gets fuktinnehåll och sugförmåga
Avdragsstyrka efter 24 tim:   ≥ = 0,5 N/mm²
Avdragsstyrka efter 28 dygn:   ≥ 1,0 N/mm²
Avdragsstyrka vid torr lagring:  ≥ 1,0 N/mm²
Avdragsstyrka vid våt lagring:   ≥ 1,0 N/mm²
Avdragsstyrka vid frost/tö:  ≥ 1,0 N/mm²
Avdragsstyrka vid värme:  ≥ 1,0 N/mm²
Lagring:                 Vid torr lagring är hållbarheten 6 mån.

CE- Klassificering:               C2 TE S1
Färg
Grå
Allmänt
LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för 
att öta 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.:08 25 00 70

LIP Snabbtorkande Kakelfix
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