
Dekorationer

1. Pelare horisontell                          2. Dubbel pelare horisontell

1. Bård vertikal                                  2. Dubbelbård vertikal



Dekorationer

1. Fondvägg                                    2. Fondvägg i dusch

1. Fondvägg badkar



Stående eller liggande

Ljust eller mörkt



Fogens påverkan

Kakelplattor

har en vatten absorbtion på ca 20 %

vilket gör att plattorna suger upp lite av vattnet som var tänkt för hydratisering av fogen 

( uttorkning ). Detta gör att fogprovet är bra för val av fog på vägg.

Standard fogfärg : Silvergrå på vägg.

Klinkerplattor

har en vatten absorbtion på ca 0,5 % vilket gör att plattorna suger  inte upp något vatten,

och fogen får mer vatten till hydratisering av fogen ( uttorkning ). 

Detta gör att fogfärgerna ofta blir lite ljusare i verkligheten än på provet, 

välj något mörkare fog än på provet.

Standard fogfärg : Basaltgrå på golv.

Mörka fogar är känsliga vid applicering för drag och vind samt temperatur i golvet ex 

golvvärme.

Tvätta gärna mörka fogar med en cellulosa svamp 

den är hårdare och suger mindre vatten/pigment ur fogen.

PCI - Silver grå         PCI - Cement grå     PCI - Antracit grå     PCI - Svart



Mönstersättning vägg

6.

2. 3.

4. 5.

1.

7. 8.

Kakellist för ytterhörn

Rak eller rund

Metall eller plast



Mönstersättning golv

6.

2. 3.

4. 5.

1.

7. 8.



Mönstersättning golv



Monterings modell

Traditionell



Monterings modell

Kilsystem



Fall modeller

Modell 1

Stora plattor,

med kuvert skärning i

fallet

Modell 2

Stora plattor,

med mindre plattor 

lokalt i fallet

Brunnslock

Standard med eller utan urtag 20x20 cm

Designlock med eller utan urtag 20x20 cm

Syrafast med eller utan urtag 20x20 cm / 25x25 / 30x30



Egenskaper 

glaserad keramik

Platta med sågad kant, rak

Skall fogen vara plan mellan

Plattornas kanter, se bild

Platta med rundad kant, pressad

Skall fogen möta glasyrens kanter.

Fogen blir något rundad, se bild



Egenskaper 

Granitkeramik

Platta med sågad kant, rak

Skall fogen vara plan mellan

Plattornas kanter, se bild

Platta med rundad kant, pressad

Skall fogen möta glasyrens kanter.

Fogen blir något rundad, se bild



Halkdämpning

Halkdämpande plattor i offentlig miljö med 

skotraffik Exempel på yta Produkt EN-Norm

R – Skalan DIN-51130

R9 Mindre risk för halka mellan 3-10 graders lutning Generella arbets ytor Naturale

R10 Mindre risk för halka mellan 10-19 graders lutning Entreèr, Toaletter Naturale

R11 Mindre risk för halka mellan 19-27 graders lutning Entreèr, Trappor Struttorato

R12 Mindre risk för halka mellan 27-35 graders lutning Mjölk, Margarin produktion Struttorato

R13 Mindre risk för halka mellan 35 graders lutning Slakterier, industri Struttorato

V – Skalan

V4 Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 4 Tvättstuga Relief

V6 Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 6 Industri med olja Relief

V8 Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 8 Slakteri Relief

V10 Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 10 Fisk industri Relief

Halkdämpande plattor i våt miljö med 

barfotatrafik Exempel på yta Produkt EN-Norm

A B C - Skalan DIN-51097

A 12 ° lutning Omklädningsrum Naturale

B 18 ° lutning Duschar Sträv 1

C 24 ° lutning Lutande pool kant Sträv 2

Mosaik 2,5x2,5, 5x5 har ofta en halkdämpning typ R 10 C,

Procentuellt är det mer fog  på mosaik.

Vilken skapar mer friktion mot fot.



Kakel kvalitet

Det finns olika priser på kakel, klinker och granitkeramik.

Beroende på råmaterial, produktionsteknik, kvalitetssäkringar.

En plattsättare kan inte trolla.

Det kostar lika mycket att montera en dålig platta som en bra.

Det går förmodligen fortare att montera en platta som är

Enligt UNI EN 14411 och av första sortering.

1. Underlag enligt gällande bygg och bransch norm.

2. Platta enligt gällande bransch norm.

3. Montering enligt ” god plattsättning ”

4. Fackmannamässigt utförande är enligt 

monteringsbeskrivning.

5. Sätter man höga krav skall man ha höga förväntningar.


