
    Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.
      

                   

Golvbrunn typ Sjöbo Purus med monteringsplatta 300

För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V 313 med sugande skivmaterial  och avjämningsmassa.

Regelavstånd: 600mm eller mindre.

    Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.
      

1,5kg/m² VS 30  ovanpå tätark 
och över hela golvet.

 För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V313 med avjämningsmassa.

Regelavstånd: 600mm eller mindre.

Spontad golvspånskiva typ V313 
limmad och skruvad enligt skiv-
leverantörens rekommedationer
 med en fuktighetskvot på ca: 8%.

       280g/m²  LIP VS20 Ångspärr.

Min 12mm  LIP avjämningsmassa 
LIP 226, 220 eller 210.  

Sugande skivmaterial för  
stabilesering av golv .

Primer 54.

Ev. golvvärme ska ligga minst 
20cm från golvbrunns kanten 
och vara täkt med minst 10mm 
spackel mellan det elburna 
värmegolvet och tätskiktet.
Punktsvetsat armeringsnät 
maskvid 50-100mm ø 2,5mm.
LIP Primer54.

 Tätark. 

Spontad golvspånskiva typ V313 
limmad och skruvad enliiv-
leverantörens rekommedationer
 med en fuktighetskvot på ca: 8%.

Min 12mm  LIP avjämningsmassa 
LIP 226, 220 eller 210.  
Ev. golvvärme ska ligga minst 
20cm från golvbrunns kanten 
och vara täkt med minst 10mm 
spackel mellan det elburna 
värmegolvet och tätskiktet.

LIP Flexicol 2 kg/m²  med 
6.ans fixkam.

       280g/m²  LIP VS20 Ångspärr.

 Tätark. 

1,5kg/m² VS 30  ovanpå tätark 
och över hela golvet.
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    Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.

Golvbrunn typ Sjöbo Purus med moteringsplatta och förhöjningsring.

    Övriga montag anvisningar se vår VS 30 broschyr.

                   

För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V 313 med  icke sugande skivmaterial  och avjämningsmassa.

Regelavstånd 600mm: eller mindre.

Icke sugande skivmaterial för  
stabilesering av golv .

Primer 54.

Spontad golvspånskiva typ V313 
limmad och skruvad enligt skiv- 
leverantörens rekommedationer

 med en fuktighetskvot på ca: 8%.

Min 12mm  LIP avjämningsmassa 
LIP 226, 220 eller 210.  
Ev. golvvärme ska ligga minst 
20cm från golvbrunns kanten 
och vara täkt med minst 10mm 
spackel mellan det elburna 
värmegolvet och tätskiktet.

LIP Snabbfix blandat med Multibinder
ca: 2 kg/m²  läggs ut  med  6.ans fixkam.

       280g/m²  LIP VS20 Ångspärr.

 Tätark. 

1,5kg/m² VS 30  ovanpå tätark 
och över hela golvet.
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1,5kg/m² VS 30  ovanpå tätark 
och över hela golvet.

Spontad golvspånskiva typ V313 
limmad och skruvad enligt skiv-
leverantörens rekommedationer

 med en fuktighetskvot på ca: 8%.

       280g/m²  LIP VS20 Ångspärr.

Min 12mm  LIP avjämningsmassa 
LIP 226, 220 eller 210.  

Ev. golvvärme ska ligga minst 
20cm från golvbrunns kanten 
och vara täkt med minst 10mm 
spackel mellan det elburna 
värmegolvet och tätskiktet.

Punktsvetsat armeringsnät 
maskvid 50-100mm ø 2,5mm.

LIP Primer54.

 Tätark. 

 För stabilesering av spontad golvspånskiva typ V313 med avjämningsmassa.

Regelavstånd 600mm: eller mindre.
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