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BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA



MONTERINGSANVISNING – SANERING MED LVT I VÅDRUM

En grundig rengøring/affedtning før 
spartling med PLANIPREP 4 LVT.

Denne monteringsanvisning vejleder i, hvordan man påfører LVT på eksisterende fliser med underliggen-
de membran.

Fliserne spartles til en glat overflade 
med PLANIPREP 4 LVT.

Påfør limen i et jævnt lag, og brug ikke 
for meget. Forbrug: 200–250 g pr. m2. 
I tilfælde af overskydende lim presses 
dette ud i fugerne.

Sørg for at få et jævnt tryk over hele fladen, så du opnår fuld limdækning.

Vægge og gulve slibes glatte - uden 
gradueringer i spartelmassen.

Spartelmassen slibes med fint slibep-
apir, før ULTRABOND ECO MS 4 LVT 
WALL påføres. Forbrug: 200–250 g pr. 
m2.

Fjern gammel silikone. Brug egnet 
værktøj, så membranen ikke bliver 
ødelagt.

Omrør PLANIPREP 4 LVT før brug.



MONTERINGSANVISNING – SANERING MED LVT I VÅDRUM

Limspild fjernes let med CLEANER H. Afløbsrist skal hæves i niveau med LVT. Omkring afløbsristen lægges LVT-fliser 
med 2-3 mm fordybninger, som udfyl-
des med silikone.

For at forsegle fugerne og give gulvet 
skridsikring, lakeres overfladen med 2 
lag MAPECOAT 4 LVT*. 

Der fuges med silikone omkring alle  
rørgennemføringer.

Silikone lægges omkring afløbsrist.

Silikone, MAPESIL AC, påføres i 
overgange  og hjørner samt omkring 
afløbsriste og alle rørgennemføringer.

*Lakken leveres i 2 glansgrader, glans 10 og 30. Lakering skal udføres, før silikonen lægges.



MONTERINGSANVISNING – SANERING MED LVT I VÅDRUM

Produkter, som indgår i systemet:  
PLANIPREP 4 LVT, ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL, MAPECOAT 4 LVT, MAPESIL AC og CLEANER H.

På vores webside www.mapei.dk kan du se de tekniske datablade for produkterne, som indgår i dette 
system. På www.mapei.dk finder du også  
“Monteringsanvisning for LVT i vådrum med MAPEGUARD WP SYSTEM”. 
Se også vores komplette produktoversigt samt systemløsninger for alle behov.

HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S 
Park Allè 14, 6600 Vejen
Tlf: +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dk

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.dk
Tlf: +45 69 60 74 80 M
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Teknisk dokumentation
På vores webside finder du teknisk dokumentation for
vores produkter og systemer, inddelt i produktlinjer  
og efter type dokumentation.


