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Produktinformation
LIP Super Trope Kakelfix är en plasticerad cementbun-
den fästmassa. Vattenfast och oorganisk för utomhus- och 
inomhusbruk med en flexibilitet på ca 1mm/m.

Användningsområde
Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, mosaik, mar-
mor, skiffer, granit, rockwoolplattor, polyphorplattor, glas-
ullplattor mm. samt läggning på värmegolv.
På fasta underlag av: Betong äldre än 6 månader (klass 
2 BBV´s branschregler), lättbetong, siporex, putsade 
ytor, gipsskivor, gasbetong, vattenfasta fanérskivor, golv-
vinyl, gamla kakelplattor eller klinker, simbassänger samt 
kylrum eller ytor där man önskar stor vidhäftning och för-
skjutningsstyrka.

Underlag och förbehandling
Underlaget ska vara fast och väl rengjort från damm, 
smuts och andra skiljeämnen. Observa BBV´s bransch-
regler för keramiska beläggningar i våtutrymmen. 
Godkända konstruktioner:
LIP VS30 system17 och LIP Foliesystem 25

På rörliga underlag, nygjuten betong och underlag där 
krympförmågan överstiger 1 mm/m. används LIP Multi 
Kakelfix eller LIP Multi Kakelfix Lätt.
LIP Super Trope bör inte användas under +5° C.

Bruksanvisning
Häll 5 kg LIP Super Trope Kakelfix under omrörning i 
ca 1,6 l vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen 
mogna i 5 min. och rör om en gång till.

Plattsättning
Påför fästmassan med en tandad spackel. Först med den 
släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan 
till ett jämt tjockt skikt. Tändernas storlek ska väljas med 
hänsyn till plattornas baksida.
OBS! Plattornas baksida får inte komma i kontakt med 
underlaget.
Kontrollera med jämna mellanrum att fästmässan verkli-
gen täcker plattornas baksida till 80 – 100 %. Vid monte-
ring av storformatsplattor och där rörelser i underlaget kan 
förekomma ska täckningen på plattan vara 100%, detta 
uppnås med ”buttering-floating” metoden, alt. används 
LIP Flytfix.

Materialåtgång: Ca, 1,5 – 3 kg per m2.

- i torrutrymmen
Det fasta rena underlaget grundas för att binda damm och 
sluta porerna med LIP Primer 54 förtunnad med vatten 
1:3 (1 del LIP Primer 54 och 3 delar vatten). Blandningen 
penslas eller borstas ut på underlaget. Behandlingen för-
länger öppettiden och ökar vidhäftningen avsevärt.
OBS! Spacklade ytor primas alltid med LIP Primer 54 
förtunnad med vatten 1:3 (en del LIP Primer 54 och tre 
delar vatten).

Fogning
Tidigast efter ca 1-2 dygn efter plattsättningen beroende 
på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga. 
Vi rekommenderar LIP Fogmassa/Klinkerfog eller LIP 
Multifog. Se bruksanvisning på fogförpackningen.

Rengöring
Händer och verktyg rengörs i varmt vatten.

Mjukfog
Vid rörelsesfogar, rörgenomgångar och sanitära instal-
lationer, anslutning mot snickerier etc. ska fogning utföras 
med massa enligt Z.1.1. Grupp 58 i Hus AMA 83
LIP Sanitets-Silicon eller liknande.

Förpackning
5 kg och 25 kg plastlaminerade papperspåsar.

Varuinformation
Irriterande: (Xi). Innehåller: Kalciumoxid.
Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid.
Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlöslig kromat 
per kg torr cement.
Irriterar ögonen, andningsorgan och huden.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm.
Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data
Arbetstemperatur:  +5 - +30°C
Blandningsförhållande:  5 kg. LIP Super Trope
 Kakelfix till 1,6 l vatten
Öppentid:  ca 5 tim. vid +18 - +20°C
Bearbetningstid:  ca 15 min. vid +18 - +20°C
Gångbart:  efter 1-2 dygn
Fogning:  efter 1-2 dygn
Vidhäftning, betong:  ca 1,68 N/mm2

Vidhäftning, kakel:  ca 2,14 N/mm2

Vidhäftning, målad betong: ca 1,12 N/mm2

Elasticitet:  1,0 mm per meter
Lagring:  Vid torr lagring är hållbar-
 heten 1 år

Allmänt
LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för 
att möta BBV´s branschregler av SP Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut.
Vi garanterar att produkterna är felfria.
Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår 
kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färg
Grå.

LIP – när man bygger på kvalitet!
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