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Monteringsanvisning av flooré golvvärmeskivor
Förarbete och limning av flooré golvvärmeskivor med fästmassa
Krav på underlag och skivor
Skivorna monteras enligt monteringsanvisningen för flooré värmegolvsskivor, dessa skall vara
rena från damm, smuts och skiljeämnen.
Underlaget skall vara stabilt/bärande enligt gällande branschregler, rent från olja, fett, färg
mm. samt fast/hårt så att maximal vidhäftning kan uppnås.

Ingående produkter

LIP Primer 54

Förarbete
Underlaget skall normalt förbehandlas med LIP Primer 54 för att öka vidhäftningen och
förlänga öppentiden på sugande underlag, se produktblad.

LIP Supergrund

LIP Multibinder

LIP Multi Kakelfix

LIP Flytfix
Montering med fästmassa
Skivorna monteras med LIP Flytfix. Dra ut fästmassan på golvet med den släta sidan av
tandspackel, arbeta in fästmassan ordentligt i underlaget innan ytan kammas till rätt fixmängd, använd en fixkam som säkerställer fullgod täckning mellan golvskiva och underlag.
Tänk på att trycka till skivorna även i kanalerna och att överskott av fix, som kommer upp i
skarvar mellan skivorna, avlägsnas innan det torkar. Se till att golvskivorna har god vidhäftning
mot underlaget. Innan ytskiktet läggs är det viktigt att kontrollera om någon skiva ej sitter fast,
sviktar eller orsakar ljud mot underlaget, komplettera i så fall med skruv eller liknande.

LIP Naturstensfix

Om det finns risk för rörelser i undergolvet skall fästmassan förstärkas med en blandning av LIP Multibinder och vatten som förblandas i lika delar, blandningen ersätter den angivna vattenmängden.
Torktid med LIP Flytfix ca 24 tim.
Torktiden påverkas av temperaturen i rum, undergolv samt luftfuktighet.
LIP Snabbtorkande
Kakelfix
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Primning på flooré värmegolvsskivor

Ingående spackelprodukter

När slangen är monterad så rengörs skivorna ifrån
damm och andra skiljeämnen. Använd vid behov
T-Röd eller liknande.
Låt torka.
Därefter primas skivorna med LIP Supergrund med
roller eller pensel. Materialåtgång ca 300 gram/kvm.

LIP Dämplist

Låt torka i ca 2 timmar.
Massiva eller stabiliserade underlag i torra utrymmen
I torra utrymmen kan keramiken monteras direkt
på flooréskivan med en minsta plattstorlek på
15x15 cm (225 cm²). Vid montering av mindre
plattor, se installation för våtutrymmen.
Keramik monteras med LIP Multi, LIP Flytfix eller
LIP Snabbtorkande Kakelfix.
Natursten monteras med LIP Naturstensfix alt.
LIP Snabbtorkande Kakelfix.
I alla alternativ skall fästmassan förstärkas med en
blandning av LIP Multibinder och vatten som förblandas i lika delar, blandningen ersätter den
angivna vattenmängden.

LIP Armeringsnät

LIP 210

Massiva eller stabiliserade underlag i våta utrymmen
För läggning av keramiska plattor i våtrum måste
golvet uppfylla BBV:s (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) krav på bjälklagets böjstyvhet.
Utförlig information om regler för tätskikt, bjälklag,
anslutningar, lutningar mot golvbrunn etc. finns att
läsa på Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se.
När flooré-golvet skall installeras i våtrum med keramiska plattor måste ett lager med avjämningsmassa (golvspackel) appliceras på värmegolvet,
som sedan utförs med godkänt tätskikt för golv.

LIP 220

Vid golvbrunnen lämnas en yta på minst 150x150 mm som inte beläggs med värmegolvskiva.
Där skall golvspackel beläggas så att en hård kant vid anslutningen under/mot golvbrunnen bildas.
Efter det att LIP Supergrund torkat monteras LIP Dämplist utmed väggarna och runt eventuella fasta
installationer.
Applicera LIP Armeringsnät över hela ytan och fram till golvbrunnen.
Minsta spackeltjocklek på skivan skall vara 12 mm och ända framtill brunnen med LIP 210, 220
eller 226.
När spacklet har torkat kan tätskiktsarbetet påbörjas.
Därefter appliceras tätskikt och keramik enligt gällande branschstandard.

LIP 226

