ANVISNINGAR FÖR PLATTSÄTTNING
Steg 1: Kontrollera plattorna.
Öppna flera lådor och välj och sätt plattor slumpmässigt för att få ett
enhetligt utseende (utom för särskilda mönster med numrerade plattor).
Vi accepterar inga reklamationer efter att plattorna har installerats.
Kontrollera därför plattorna noga och reklamera eventuella fel innan
installation påbörjas.
Steg 2: Installation
För en bra installation av alla våra plattor i stengods måste de sättas på
en ren yta som är helt slät och fri från inträngande fukt, med en fästmassa
som är lämpad för ytan i fråga och lämpad för oglaserade
stengodsplattor.

ANVISNINGAR OM REGELBUNDET
UNDERHÅLL
Syftet med att regelbundet underhålla klinker är att de så länge som
möjligt ska behålla sitt ursprungliga utseende. För detta krävs att de
tvättas av med jämna mellanrum. Valet av produkt, liksom vattnets
egenskaper, helst mjukt, påverkar plattans egenskaper. I allmänhet bör
inte linoljebaserade produkter användas.
Produkt som ska användas: Rengöringsmedel som är lämpat för
oglaserat stengods (finns hos Kakelspecialisten). Vi rekommenderar
artikel 365070 Cleanser
Använd inte:
Brunsåpa eller linoljebaserade produkter.
Fluorvätesyra, HF eller likartade produkter.

VIKTIG INFORMATION

Produkt som ska användas: Fästmassa som är lämpad för oglaserat
stengods.
Beräkna spill
Steg 3: Fogning
När fästmassan är helt torr applicerar du en fogmassa som är lämpad för
oglaserat stengods och låter den torka.
För att garantera att fogarna blir ordentligt fyllda kan detta arbete göras i
flera steg.
Svarta och starkt färgade fogar, innehåller starka pigment som riskerar
att färga av sig på plattorna och rekommenderas därför inte.
Produkter som ska användas: Fogmassa eller epoxyfog som är lämpat
för oglaserat stengods.
Steg 4: Rengörning
Fogmassan lämnar efter sig en tunn cementfilm på plattornas yta. Detta
kan ibland visa sig som en vit ”hinna”.
För att avlägsna denna cementfilm används en sur produkt tillsammans
med mekanisk behandling/ tvättning.
Metod:
– Sopa/ borsta av ytan.
– Fukta fogarna.
– Applicera produkten på en del av ytan (dela upp ytan i mindre
områden). Låt verka i några minuter.
– Gnugga av ytan med exempelvis vitt skurblock.
– Skölj rikligt med vatten (vid behov flera gånger) för att neutralisera
produkten och samla upp cementfilmen.
– Låt torka innan nästa steg påbörjas.

För att kompensera för spill på grund av kapning rekommenderar vi att
man lägger till 10 % till de ytmått som mäts upp på arbetsplatsen.
Storleksvariationer
Eftersom denna typ av plattor ingår i gruppen ’okorrigerade torrpressade
plattor med begränsad vattenabsorption’, kan deras dimensioner variera
inom de toleranser som fastställs av ackrediterade organ
(kravspecifikation enligt det franska institutet för byggnadsforskning
CSTB och gällande standard SS-EN 14411).
För denna typ av plattor som levereras osorterade måste man därför
räkna med en fogbredd på 2-3 mm och på grund av denna begränsning
kan man behöva göra justeringar.
Nyansvariationer
Eftersom dessa plattor tillverkas av naturmaterial kan mindre
nyansvariationer förekomma mellan olika tillverkningsomgångar av
plattor i samma färgnyans. Följaktligen kan vi inte garantera att
nyanserna är desamma vid kompletteringsbeställningar.
Förvaring av plattorna
Våra plattor, särskilt sådana som är limmade på pappers- eller
fiberraster, måste förvaras torrt.

Produkter som ska användas: Rengöringsmedel för fogmassa som är
lämpat för oglaserat stengods (finns hos Kakelspecialisten)
Vi rekommenderar artikel 365073 Cementitious grout haze remover
Steg 5: Applicera
fläckbildning.
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Detta steg ska utföras efter plattsättning, fogning och rengörning (steg 14). Plattorna skall vara helt rena samt torra innan denna behandling
påbörjas.
Denna behandling är absolut nödvändig för mycket utsatta områden
såsom duschar och stänkytor i kök, samt för plattor som sätts utomhus.
Detta för att undvika att ämnen som lämnar fläckar (fett, bläck etc.)
tränger in i porerna.
Produkt som ska användas: Specialimpregneringsmedel för stengods
(finns hos Kakelspecialisten).
Vi rekommenderar artikel 365072 Tile sealer.
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