
Inomhus
Deformationsupptagningsförmåga

    Ingår i LIP System 17
    Ingår i LIP System 20

LIP VS30 Vattentätningsmembran
Färdigblandat, enkomponent, högflexibelt 

flytande membrantätskikt.



Återförsäljare:

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

Användningsområde
LIP VS30 Vattentätningsmembran är ett deformationsupp-
tagande tätskikt som används till vattentätning av golv och 
väggar inomhus, som ska bekläs med keramik, natursten 
i våtutrymmen där restfukten i underlaget inte överstiger  
ett RF på 85 %. För att klara BBV’s krav på ånggenomgångs-
motstånd på 1 milj. s/m, komplettera med 
LIP VS20 (LIP VS30 System17). 
LIP VS30 ingår, som lim till LIP Folie på sugande underlag, i 
LIP Folie system 20. Skarvar, rörgenomförningar och andra 
förseglingar förseglas med LIP Folielim.  

Underlag 
Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. 
Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande ska 
avlägsnas. Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. An-
vänd fästmassa, t. ex. LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multi 
Lätt alternativt cementspackel t.ex. LIP 300. 

Väggar
Underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som 
uppfyller kraven i BBV för väggar, se www.bkr.se och ska 
vara monterat enligt materialleverantörens monterings-
anvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfasthet uppnås. 
Information om applicering/montering se respektive mon-
teringsanvisning. 

Golv
Underlag av betong, avjämningsmassor och skivmaterial 
som uppfyller kraven i BBV för golv, och ska vara monte-
rat enligt materialleverantörens monteringsanvisningar så 
att rätt böjstyvhet och hållfasthet uppnås. Information om 
applicering/montering se respektive monteringsanvisning. 
Vid eventuella stabiliseringar, skivkonstruktioner och/el-
ler golvlutningar, se vår hemsida under konstruktioner el-
ler www.bkr.se. Information om applicering/montering se      
respektive monteringsanvisning. 

Underlag där risk finns för tillskjutande markfukt.
Vid montering på t.ex. källarväggar eller golv bör man kont-
rollera att det inte förekommer tillskjutande markfukt. Då 
golv- och väggytor, utan underliggande/utvändig isolering, 
står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten/fukt 
kan förekomma, medger reglerna undantag från BBV’s krav 
på vattentätning. Måste hänsyn tas till detta i materialval 
av både tätskikt och spackel. Rekommenderade system/
produkter är LIP System 15 utan VS20, LIP 228, LIP Rotbruk 
eller LIP 205. 

Bruksanvisning
LIP VS30 appliceras med pensel eller roller, behandlingen 
upprepas tills den totala materialåtgången motsvarar den 
materielmängd  som är föreskrivet i systemet.
Torktid vid första behandlingen är ca 1-2 timmar.
Torktid på efterföljande behandlingar är ca 8-16 timmar, 
beroende på temperatur och luftfuktighet.
Lägsta arbetstemperatur är min. +10°C.

Montering av plattor kan påbörjas efter
Se respektive monteringsanvisning.

Rengörning
Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmvatten. 

Materialåtgång 
Se respektive system.

Förpackning
3 och 12 kg i plasthink.

Hänvisning
Se säkerhetsdatablad

Teknisk data
Arbetstemperatur:       +10°C - + 30° C
Färg:        Blågrå
Torktid 1:a behandlingen:       1-2 timmar vid 18-20°C.
Torktid följ.behandlingar:      8-16 timmar vid 18-20°C.
Torktid innan plattsättning: ca 8-16 timmar.
Lagring:         Vid torr/frostfri lagring  
    minst 6 månader.

Allmänt
LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för 
att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är 
felfria vid leverans .
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
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