
Cement
Cement med hög tryckstyrka
för inom- och utomhusbruk

För blandning av betong, cementputs och murbruk
Till blandning av LIP FOLIELIM

▲
▲



LIP Cement grå/vit
LIP Cement är ett cement med hög tryckstyrka för 
inom-/utomhusbruk som kan användas till mindre 
gjutnings- och reparationsarbeten, ex. fastgjutning 
av stolpar, gjutning/lagning av mindre golv, trappor, 
husgrunder osv. LIP Cement blandas med LIP FOLIELIM, 
se monteringsanvisning LIP Folie system 25 för 
närmare upplysning.

Användningsområde

Bruksanvisning
Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement
med 3 delar sand.
Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med
4 delar sand.
Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del
cement med 3½ delar sand och 5 delar sten.
Kornstorlek sand: 0-4 mm
Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning.
 Häll lite vatten i blandningskärlet, tillsätt sand (sten)
och cement. Blanda väl under tiden som resterande vatten 
tillsätts. Fortsätt blanda till en jämn konsistens. Använd en 
betongblandare (tombola) eller tvångsblandare för att 
uppnå en jämn blandning. Undvik att tillsätta för mycket 
vatten, ju mer vatten desto svagare blir blandningen.

Vid användning tillsammans med LIP FOLIELIM blandas 
LIP Cement med med lika viktdelar 1:1. 

Rengöring
Verktyg och händer rengöres med vatten direkt efter
användningen.

Förpackning
5 kg plastlaminerad papperspåse.

Färg
Grå och vit.

Hänvisning
Se säkerhetsdatablad

Teknisk data
Arbetstemperatur: +5 - +30°C

Öppentid: ca 2 tim. vid +18 - +20°C

Torktid: Ca. 24 timar

Lagring: Vid torr lagring är hållbarheten
6 månader

Allmänt
LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen
för att möta branschens krav. 
Vi garanterar att produkterna är felfria.
Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför
vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.
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Lagring
LIP Cement skall lagras torrt.
Under fuktiga förhållanden avgår kromreduceraren.
Bruten förpackning försluts väl och skall förbrukas
snarast.

Märkning
R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden. 
R 41 Risk för allvarliga ögonskador. 
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. 
S 22 Undvik inandning av damm. 
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med 
mycket vatten och kontakta läkare. 
S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Innehåller:
Kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas
kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på
hud och ögon.

Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/ kg torr cement.


