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Ohennus, kun tuotetta käytetään alustan pohjustamiseen : 

Voimakkaasti imevät pinnat, mm. betoni: 1 osaa Primer 54 : 10 osaa vettä
Imevät pinnat, mm. kipsilevy:                   1 osaa Primer 54 :  3 osaa vettä
Heikosti imevät pinnat:                             1 osaa Primer 54 : 1/2 osaa vettä
Orgaaniset alustat:                                   Käytä Primer 54 ohentamattomana 

LIP Primer 54

Alustan esikäsittelyyn lattian ja seinien tasoitus-, silotus- ja 
huokosten tiivistämisessä.

●   Akryylipohjainen pohjuste
●   Ei sisällä liuottimia
●   Sulkee huokoset, sitoo pölyä
●   Parantaa kiinnityskykyä ja vesitiiviyttä

 

Kulutus:

Alustamateriaalista riippuen 0,1-0,2L/M2

 

Pakkaus:

1, 2½ ja 10 litran muovikanisteri
 

Käyttöalue:

LIP Pohjustusainetta 54 käytetään huokosten sulkemiseen, pölyn sidontaan ja kiinnityskyvyn lisäämiseen. 
Käytetään kaikkiin alustoihin, joilla voidaan käyttää LIPin lattiasilotetuotteita sekä vesitiivistysjärjestelmiä. 
Voidaan myös käyttää pölyn sitomiseen valmiilla lattioilla, joihin on käytetty lattiasilotemassaa, betonia yms.

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP VS 30 Vedeneriste

Joustava 1-komponenttinen vedeneriste märkätiloihin
 
• Sisätiloihin
• Deformaatiota vaimentava rakenne, luokka 3
• ETAG hyväksytty
• Levitetään pensselillä tai rullalla

Menekki:
Vähintään 1,0 kg/m2, tällöin saavutetaan kuivakalvopaksuus 0,58mm

Alustan RH  ≤ 90%

Alustan tulee olla kuiva, pölytön, puhdas ja sementtiliima poistettuna

Pohjustetaan LIP 54 primerilla (laimennus 1:10 voimakkaasti imeville alustoille)

Pakkauskoko
3 ja 12kg muoviastia

Tarkemmat tiedot tuotekortissa ja pakkauksen mukana tulevassa käyttöohjeessa

Käytetään yhdessä LIP saumanauhojen, kulmavahvikkeiden, läpivientimansettien
ja kaivokappaleiden kanssa

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP Vesieristys tarvikkeet
  
LIP VT nurkkavahvike
 
Koko 10 cm x 25m 
 Käytetään sisä- ja ulkokulmien, levyseinien ja eri materiaalien
saumojen vahvistamiseen VS 30 massan kanssa

Saatavilla myös valmiita ulko- ja sisäkulmakappaleita

Valmiit elastiset läpivientimansetit
 
LIP Putkimansetti 10 x 10 cm, läpiviennin halkaisija 10–16 mm
 LIP Putkimansetti 15 x 15 cm, läpiviennin halkaisija 18–34 mm
 LIP Putkimansetti 20 x 20 cm, läpiviennin halkaisija 40–56 mm
 LIP Putkimansetti 20 x 20 cm, läpiviennin halkaisija 56-75 mm
 LIP Putkimansetti 20 x 20 cm, läpiviennin halkaisija 100-140 mm

LIP Vahvike kangas
 
LIP Vahvikekangas 500mm x 25m
 Käytetään lattiakaivojen vahvikkeena tai rakenteelliseen vahvistamiseen
vesieristämisessä, yhdessa LIP VS 30 vesieristemassan kanssa
Voidaan käyttää tarvittaessa myos levyrakenteisten märkätilojen seinä- ja lattiapintoihin

Saatavilla myös LIP Itsekiinnittyvät tiivistysnauhat ja läpivientimansetit/ -arkit

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



Vesimäärä:
Seinä laatoituksissa: 7-8L/15kg säkki
Lattia laatoituksissa: 8,5-9,5L/15kg säkki
Tuotetta voidaan käyttää alustan tasoittamiseen max.
20mm kerrosvahvuudella.

LIP Multi Kevytsaneerauslaasti

Kevyt, sementtipohjainen polymeerivahvistettu kiinnityslaasti

● CE: C2TE S1
● Sisä- ja ulkokäyttöön, kuiva- ja märkätiloihin, säänkestävä
● Joustava, valumaton
● Pitkä avoin aika (30-40 min!)
● Erinomainen tartunta
● Erittäin riittoisa
● Saumattavissa 8 h kuluttua asennuksesta
● Vain vähän pölyävä
● Myos lattialämmitysalustoille

 

Väri:Harmaa

Menekki:
Min.0,7 kg/m2-1,8kg/m2 riippuen alustasta, kiinnitettävästä materiaalista ja käytettävästä hammaslastasta

Pakkaus:
15 kg:n muovilaminoitu paperisäkki 

Käyttöalue:

LIP Multi kevytsaneerauslaastia käytetään kaakelin, klinkkerin, marmorin, betonilaattojen, luonnonkivien ja 
luonnonkivilaattojen, tiililaattojen, sisutuskivien lasi- ja kivivillalevyjen yms. asentamiseen

Marmorin ja muiden "läpinäkyvien/-kuultavien" materiaalien kiinnitykseen suositellaan LIP Multi Valkoista 
Saneerauslaastia

Soveltuu yleisimmille rakennusalustoille

Lisätiedot tuotekortista

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP 220 Lattiatasoite

Sementtipohjainen itsetasoittuva muovivahvisteinen lattiatasoite

 
• CE: CT-C30-F6
• Vain sisäkäyttöön
• Kerrosvahvuus alkaen 2 mm:stä haluttuun paksuuteen
• Avoin aika 30 min
• Kävelykuiva noin 2 tunnin kuluttua
• Pinnoitettavissa noin 2-3 tunnin kuluttua
• Tiiviit päällysteet, kuten muovimatot, pinnoitettavissa 1-3 vrk:n kuluttua
• Soveltuu myos lattialämmitys alustoille

Kulutus:
1,8 kg/m²/mm

Pakkaus:
25 kg muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:
    • Tasoituskerroksen valuun kosteissa ja kuivissa tiloissa
    • Soveltuu lattialämmityskaapeleiden/-putkien peittovaluihin
    • Vesimäärää vähentämällä, voidaan valaa myös kaatoja
    • Voidaan levittää käsin tai pumpulla

 

HUOM:
LIP 220:tä käytetään sisätiloissa. Märkätiloissa päällystettävä hyväksytyllä vesieristysjärjestelmällä.

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP 228 Lattiatasoite Ulkokäyttöön

Sementtipohjainen, vähäjännitteinen, itsetasoittuva ja pumpattava
 
• CE: CT-C40-F10 (korkea pintakovuus)
• Suoraan pinnoitettavissa esim. epoksipinnoitteella
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Kestää kosteutta ja pakkasta
• Kerrosvahvuus 2 - 25 mm kertatäytöllä
• Avoin aika 20-30 min
• Kävelykuiva noin 2 -3  tunnin kuluttua
• Pinnoitettavissa noin 24 tunnin kuluttua (+20 C̊)
• Tiiviit päällysteet, kuten muovimatot, pinnoitettavissa 7 vrk:n kuluttua
• Soveltuu myos lattialämmitys alustoille

Kulutus:
1,8 kg/m²/mm

Pakkaus:
25 kg muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:

• LIP 228 on tarkoitettu ulkokäyttöön ja muihin tiloihin, jotka ovat 
jatkuvasti alttiina kosteudelle, kuten esim. parvekkeet, terassit, 
kuormauslaiturit, kevyemmät teollisuuslattiat tai muut kosteudelle 
alttiit pinnat

• Vesimäärää vähentämällä voidaan valaa myös kaatoja

• Voidaan levittää käsin tai pumpulla

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP 245 Paikkaus- ja kallistuksenokorjausmassa

Sementtipohjainen, kutistumaton, vähäjännitteinen, muovivahvistettu
ja nopeasti kovettuva
 
• CE: CT-C40-F10
• Sementtipohjainen, kutistumaton, muovivahvistettu, nopeasti kovettuva 
  tasoituslaasti kosteisiin ja kuiviin tiloihin
• Vain sisätiloihin
• 0 mm:stä haluttuun paksuuteen, ei maksimikerrosvahvuutta
• Kovettumisaika noin 15 minuuttia
• Kävelykelpoinen 45 minuutin kuluttua
• Päällystettävissä. 90 minuutin kuluttua
• Soveltuu lattialämmitys alustoille

Menekki
1,6 kg/m²/mm

Pakkaus:
25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:
LIP 245 on nopeasti kovettuva tasoitemassa karkeasilotukseen, 
korjaustöihin ja kaatojen tekoon betoniin, laastiin, kaakeliin, 
luonnonkiveen yms. sekä seinissä, portaissa ja lattioissa 
olevien reikien korjaamiseen

Märkätiloissa pinta käsitellään hyväksytyllä eristejärjestelmällä. Esim LIP VS 30

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP 310 Seinätasoite

Hienorakeinen sementtipohjainen tasoitelaasti seiniin yleisimmille alustoille
 
• Ulko- ja sisätiloihin, säänkestävä
• Helppokäyttöinen
• Kerrosvahvuus 1-10mm, kertatäytöllä
• Helppo muotoilla ja hioa
• Diffuusioavoin
• Raekoko 0,1 mm
• Märkätiloihin

Väri:
Valkoinen

Menekki:
Noin 1,4 kg/m²/mm

Pakkaus:
25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:
Betoni, laasti, kevytbetoni, tiili, kipsilevy yms
Soveltuu seka ylitasoituksiin, että pintakorjauksiin
Sekä ulko- että sisäkäyttöön, myös märkätiloihin
 

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP 320 Seinätasoite

Nopeasti kovettuva sementtipohjainen tasoitelaasti seiniin yleisimmille alustoille

• Vähäjännitteinen
• Märkätiloihin
• Diffuusioavoin
• 0-100 mm/kerros
• Helppo muotoilla ja hioa
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Keramiikka asennettavissa 2-3 tunnin kuluttua

Väri:
Harmaa

Menekki:
Noin 1,6 kg/m2/mm

Pakkaus:
25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:
Betoni, laasti, kevytbetoni, tiili, kipsilevy yms
Soveltuu sekä ylitasoituksiin, että pintakorjauksiin
Käytetään reikien, halkeamien sekä roilojen paikkaamiseen ja täyttöön
Sekä ulko- että sisäkäyttöön, myös märkätiloihin

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



LIP 350 Saneeraustasoite

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu saneeraustasoite

• EN: 998-1
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Erinomainen tartunta useimmille alustoille, myos maalatut ja 
  laatoitetut pinnat
• Diffuusioavoin
• Säänkestävä
• Kerrosvahvuus 1-5 mm

Väri:
Harmaa

Menekki:
Noin 1,4 kg jauhetta m²/mm:iä kohti

Pakkaus:
25 kg:n muovilaminoitu paperisäkki

Käyttöalue:
LIP 350 on sementtipohjainen, kuituvahvistettu saneeraustasoite,
lisäaineistettu tartunta ja työstöominaisuuksien parantamiseksi.

Muuratut ja rapattut pinnat, betoni, kevytbetoni, kipsilevy, sementti- 
ja kalkkilaastit, tiili, keraamiset materiaalit ja yms. pintojen tasoitukseen.

Jos pinta on altis halkeamille, pitää pinta vahvistaa lasikuituverkolla

Huom! Epävarmoissa tapauksissa tee aina kiinnittymistesti ennen käyttöä

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



Katso värikartta takasivulta!

LIP – Saumalaasti

Keraamisten laattojen ja kivien saumaukseen
 
-CE: CG2 W A ( W = parempi vedenhylkivyys, A = parempi kulutuksenkesto)
 -Kvartsihiekka- ja sementtipohjainen yleissaumalaasti
 -Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, sekä märkä- että kuivatiloihin
 -Sauman leveys 2-5mm
 -Soveltuvuus: keraamiset laatat, klinkkerilaatat, 
 lasitiilet, lasimosaiikki, lasitiili, luonnonkivet
 -Elastisuutta ja vesitiiveyttä voidaan parantaa käyttämällä 
 LIP Multibinder lisäainetta
 

 
Pakkauskoot 5 ja 20kg:n muovilaminoitu säkki
 
Menekki alkaen 0,2kg/m2

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production

Värit: 
Hvid (valkoinen), Perlehvid (helmenvalkoinen), Manhattan,
Jasmin, Bahama beige



Värit: 
Grå (harmaa), Koksgrå (antrasiitti), Sort (musta), Sand

Katso värikartta takasivulta!

LIP Multifuge – Multisaumalaasti 

Keraamisten laattojen ja kivien saumaukseen

-Erityisesti imemättömien lattialaattojen saumaamiseen 
-CE: CG2 W A ( W = parempi vedenhylkivyys, A = parempi kulutuksenkesto)
 -Kvartsihiekka- ja sementtipohjainen yleissaumalaasti
 -Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, sekä märkä- että kuivatiloihin
 -Sauman leveys 2-20mm
 -Soveltuvuus: klinkkerilaatat, lasitiilet, lasimosaiikki, lasitiili, luonnonkivet
 -Voidaan käyttää myös julkisivutiilien jälkisaumaukseen
 -Elastisuutta ja vesitiiveytta voidaan parantaa käyttämällä
 LIP Multibinder lisäainetta
 

 
Pakkauskoot 5 ja 20kg:n muovilaminoitu säkki
 
Menekki alkaen 0,2kg/m2

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production



Värit:
Transparent (läpikuultava), Hvid (valkoinen), Perlehvid (helmenvalkoinen),
Manhattan, Grå (harmaa), Koksgrå (antrasiitti), Sort (musta), Bahama beige,
Brun (ruskea), Jasmin, Sand

LIP Saniteettisilikoni

Korkealuokkainen sanitettisilikoni

· DS/EN15651-3
·S isä- ja ulkokäyttöön ja märkätiloihin
·L ämmönkesto -30 - +180 °C
·E rittäin joustava   
·S ienikasvustoja ja bakteereja hylkivä
·N eutraali, ei värjää luonnonkiveä tai marmoria
·K äyttöalue: 
LIP Sanitettisilikoni sopii keraamisten seinä- lattialaattojen, sekä 
saniteettikalusteidenja laitteiden ympärillä olevien liitoskohtien ja 
liikuntasaumojen tiivistämiseen
L IP Saniteettisilikoni on alkoholipohjainen, eikä se värjää laattoja, 
mistä johtuen se soveltuu erinomaisesti myos luonnonkiviin
LIP Sanitteettisilikoni kestää jatkuvaa vesikuormitusta, 
mutta ei sovellu akvaario- eika uima-allaskayttoon
K estää hyvin UV-säteilyä

 Pakkaus: 300ml muovituubi, 20kpl/ltk

 

Lisätiedot löydät osoitteesta lip.dk tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme 044-523 4978 Production

Katso värikartta takasivulta!



www.lip.dk

- Kun haluat laatua!

VALKOINEN-HVID

TUM. RUSKEA-MØRKEBRUN            BAHAMABEIGE                          JASMIN

VÄRIKARTTA

SAUMALAASTI HIENO 0-5 mm

MANHATTAN

JASMIN BAHAMABEIGE

SANITEETTISILIKONI

MULTI SAUMALAASTI 2-20 mm

SAND

ANTRASIITTI-KOKSGRÅ SANDMUSTA-SORTHARMAA-GRÅ

TRANSPARENT VALKOINEN HELMENHARMAA

HARMAA ANTRASIITTI MUSTA

RUSKEA

HELMENHARMAA-PERLEHVID MANHATTAN
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