
Bedömnings underlag

för 

Plattsättning/läggning

AMA betyder allmän material- och arbetsbeskrivning med toleranskrav för husarbeten och 

används som teknisk beskrivning vid NYP nyproduktion och ROT renovering och tillbyggnad.

I AMA Hus framgår vad som tolereras vid fogbredd, fogsprång, passbitar buktigheter och 

svackor.

Utförande normer Plattsättning :

Väggar Centreras efter format och efter höjd och kortsidor på ytan, på bästa sätt

Golv Centreras efter format och efter längd och bredd på ytan, ibland efter fall.

Ytterhörn Skall gärna hela plattor användas.

Innerhörn Skall centrerade plattor användas.

Passbitar Minsta passbitsstorlek skall eftersträvas vara större än 30 %

av plattans minsta kant längd.

Vinklar Golv/Vägg, Vägg/Vägg Plattor skall sättas kant mot kant med 5 mm från golv eller vägg,

med plats för rörelser mellan golv/vägg, vägg/vägg och fog.

Fog bredder Kakelplattor 2-3 mm

Fog bredder Klinkerplattor 3-6 mm

Fog bredder Plattor som har sågad kant kan man ha mindre fog bredd på.

Fogens yta Skall vara fri från främmande material och partiklar.

Hål och luftsprickor får ej förekomma.

Fog färg Enligt beställarens val. Färgen skall vara jämn ej flammig.

Fogfyllnad, rund kant Fogen ansluter till plattans nedre kant, tillåts ha en skålad form.

Fogfyllnad,Sågan kant Fogen ansluter till plattans kant i nivå med plattans yta.

Mjukfog bredd Skall vara lika bred som fogen, dock max 5 mm.

Fograkhet Fogarna skall på en sträcka om maximalt 5 lpm,

för ögat upplevas som raka.

Fogsprång Plattstorlek i cm Tillåten nivåskillnad i mm

10x10 1,2

30x0 1,6

40x40 1,8

30x60 1,9

50x50 2

Större plattor 2 mm max

Fogförskjutning Plattorna skall monteras i räta lod och våglinjer.

Håttagning ± 2-5 mm

Skärningar Skall utföras på minsta synliga sätt, och väl planerat

Golvlutning Det får inte förekomma bakfall.
Vid brunnen 1:50 – 1:150    ( 20 mm/m – 7 mm/m )
Övriga ytor   1:100 – 1:200  ( 10 mm/m – 5 mm/m )

Golvlutning Ute skall fall vara 1 cm / lpm
Golv med dubbla golvbrunnar, kommer ryggar att finnas.
Planera väl och skriv avvikelse rapport.

Plattformat i fall Plattor i lokalt fall Bör inte vara större Än 20x20 cm.

Gärna mindre som10x10 plattor eller mosaik plattor.

Väljer man större plattor kan dom kuvertskäras i fallet.

Dilatationsfogar Skall placeras efter ritning om 7x7 meter.

Datum _______________ Kund    _______________Telefon  ___________

Adress _______________ Post nr _______________Stad      ___________

Övrigt ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


