350 Universele lijm
LIP 350 is een met vezels versterkte bind- en
hechtlijm op cementbasis met speciale
toevoegingen voor een verbeterde kleefkracht op
lastige oppervlakken en meer gebruiksgemak.

Mengen

Voor gebruik binnen- en buitenshuis.
Voor afwerking en hechting van structuur.
Voor keramische tegels en vlakke oppervlakken.
Als dunne mortel op beton en metselwerk met
vlakke, machinaal gemaakte stenen.
• Als dunne mortel op oppervlakken met of zonder
versterkt plaatgaas.
• Dikte: 1-5 mm.

Roer de 25 kg LIP 350
grondig in 5 liter schoon,
koud water totdat er een
klontvrije, soepele pasta
ontstaat. Laat deze 5 minuten
staan en roer dan nogmaals.
Breng met behulp van een
troffel of een mechanisch
profiel in één handeling een
laag LIP 350 met een dikte
van 1-5 mm aan. Zodra de lijm
uitgehard is, kan deze worden
afgeschuurd of kan een afwerklaag worden aangebracht.
Voor een decoratieve afwerking
kunt u LIP 350 ten slotte ook
vervilten om het gewenste effect te bereiken. LIP
350 kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt
bij een temperatuur van minimaal 5°C. Vermijd
hoge temperaturen, direct zonlicht en bijvoorbeeld
tocht om te voorkomen dat de lijm te snel droogt.

Bereiding

Afwerking

Toepassingen
Als mortel op metselwerk, beton, gasbeton,
cementpleister en vlakke oppervlakken, pleisterplaat, spaanplaat, enz.
Aanbevolen voor gebruik met glasvezelversterkt
plaatgaas op oppervlakken die barsten kunnen
vertonen.
•
•
•
•

Het oppervlak mag droog of vochtig zijn, maar
moet altijd stevig, dragend en vrij van afweekmiddelen zijn.
Voor het aanbrengen dient u eventuele oude verf,
olie, was en resten van mortel en kalk te verwijderen.
Verwijder voor het aanbrengen van de lijm ook
eventueel aanwezig vet. Dit kunt u doen met LIP
Diepe Reiniger in een verhouding van 1:10.
Geschikt voor gebruik op bijv. pleisterplaat,
spaanplaat en gasbeton. Deze oppervlakken dient
u eerst te primen met LIP Primer 54 in een verhouding van 1:3.
Maak absorberende oppervlakken buitenshuis
vochtig alvorens de lijm aan te brengen.
Aanbevolen voor het aanbrengen van baksteenpatronen op beton, pleisterwerk of de bovengenoemde plaatsoorten.
LIP 350 kan ook worden gebruikt voor het opvullen van diepe voegen. Voeg hiervoor per 25 kg
8 kg ovengedroogd kwartszand (0,5-2 mm) toe.
Dit wordt vooral aanbevolen als er zich na het
reinigen van het metselwerk nog oude verf in de
voegen bevindt en een verbeterde kleefkracht
nodig is. Breng vervolgens een laag LIP 350 aan
waaraan geen zand is toegevoegd.
Voer alvorens de lijm aan te brengen altijd een
kleefkrachttest uit. De temperatuur, ook die van
het oppervlak, moet minimaal + 5ºC bedragen. Bij
lage temperaturen raden we aan het werkgebied
af te dekken en indien mogelijk te verwarmen.

Zodra de LIP 350 droog is, kan het oppervlak
worden behandeld met een verf die geschikt is
voor cementachtige oppervlakken. De droogtijd is
geheel afhankelijk van de dikte van de laag, de
temperatuur, de weersomstandigheden en de
vochtigheid van het oppervlak. Schilderen op
vochtige oppervlakken kan kalkafzetting veroorzaken. Volg de instructies van de verffabrikant voor
het schilderen van cementachtige oppervlakken.

Verbruik Ca. 1,4 kg LIP 350 per m2/mm.
Kleuren Wit
Algemeen
LIP-producten worden voortdurend onderworpen
aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de
bovenstaande productinformatie verwijzen we
naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene
instructies, ervaringen en normen binnen de
plaatselijke bouwindustrie. LIP-producten zijn
gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt
voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen
invloed op de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid
hiervoor aanvaarden. Zie voor overige informatie
lip.dk of neem contact op met de technische service van LIP op telefoonnummer: +45 64 42 13 30.
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