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6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För
antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast
någon betydelse. Tjocka massivmurar och valv av natursten eller tegel var
stabila underlag för keramiken. 

Idag är det dominerande stommaterialet armerad betong i form av tunna
bjälklag, väggskivor och pelare. Beläggningar och beklädnader görs i flera
skikt med olika funktioner. För att sådana flerskiktskonstruktioner ska
fungera ur byggstatisk synpunkt måsta man ta hänsyn till skillnaderna i de
olika materialens fysikaliska egenskaper. Idag har vi kunskaper om och goda
erfarenheter av flerskiktskonstruktioner inom byggkeramikbranschen och
behärskar i stort sett alla förekommande underlag och byggstommar.

Keramiska golv- och väggkonstruktioner kan indelas i olika grupper med
hänsyn till olika kriterier huvudsakligen enligt följande.

• Golvbeläggningar
• Väggbeklädnader

• Montering i tjocka skikt av cementbruk
• Montering i tunna skikt av fästmassa

• Fast förankrade system
• ”Flytande” system utan fast förankring i underlaget



Vid bedömning av lämpliga golv- och väggkonstruktioner är det bland annat
underlagsmaterialets egenskaper i relation till de keramiska plattorna som är
avgörande. Det är framför allt skillnader i elasticitet som gör att speciella
åtgärder måste övervägas. Anledningen till begränsningarna är att risken 
för vidhäftningsbrott på grund av spänningar av betongkrympning och
nedböjning kan bli för stor. I lokaler där golv utsätts för kraftig vatten-
begjutning kan svällning av plattor med viss vattenabsorption tillföra tryck-
spänningar som adderas till de som krympning och nedböjning ger. 

Keramikens elasticitetsmodul är omkring tre gånger så stor som betongens,
vilket innebär att plattorna inte kan följa med i underlagets deformationer. 

Numera finns god kännedom i byggkeramikbranschen om konstruktionernas
verkningssätt. I första hand på stora golvytor hanterar man skillnaderna i
elasticitet genom att skilja det stelare keramiska skiktet helt från ett deforme-
rande underlag, i en konstruktion utan förbindelse mellan underlag och
plattor. 

Alternativt kan konstruktionen utrustas med ett deformationsupptagande
mellanskikt, på vägg i form av puts och på golv genom läggning i tjocka skikt
av cementbruk eller i cementbundna fästmassor med deformationsupptagande
egenskaper. På ett golv kan ett mellanskikt också bestå av avjämningsmassa
(spackel).

På både golv och väggar kan deformationer till stor del hanteras vid
tunnskiktsapplicering genom att man använder tunnskiktsfästmassor med
vissa deformationsupptagande egenskaper. Fästmassor med tillsatser av
polymerer klarar vid provning en deformation på 1,5 mm/m medan moderna,
högpresterande massor klarar större deformationer. 

I våtutrymmen, där Byggkeramikrådets branschregler, BBV tillämpas, används
konstruktioner på golv och väggar som är godkända enligt reglerna. Dessa
innehåller tätskikt som har hög elasticitet. För närvarande (2008) är samtliga
godkända konstruktioner för bland annat betongunderlag deformationsuppta-
gande enligt reglernas klass 3 och klarar normalt betongunderlag två månader
efter gjutning. 

De vanligaste typkonstruktionerna för golv och väggar framgår i fortsätt-
ningen av kapitel 6.
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6.1 Golv, förutsättningar
Även om betong i olika former är det i vanligaste underlaget för keramiska
golvkonstruktioner förekommer en del andra material enligt följande.

På större golv används ofta traditionell tjockbruksläggning medan tunnlägg-
ningsteknik dominerar på mindre golvytor. Kombinationer av de båda
systemen används också. Man lägger då plattorna i tunnskiktsfästmassa
ovanpå en bädd av delvis härdat jordfuktigt cementbruk.

6.1.1 Golvkonstruktioner, underlag
Betong

Betong är ett hållfast och våtstabilt underlag. Deformationer på grund av
krympning medför att hänsyn måste tas till betongens ålder före plattläggning.
Normalt skall ingen plattläggning göras på betong som är yngre än två
månader. Speciella fästmassor och/eller konstruktioner kan under vissa förhåll-
landen innebära att kortare tid mellan betonggjutning och plattsättning kan
tillåtas enligt fästmassetillverkarens anvisningar. För golv på fribärande
bjälklag kan nedböjning orsaka tryckspänning i bjälklagets överkant som bör
uppmärksammas. 

Vid plattläggning direkt på underlaget i fästmassa ska betongen ha brädriven yta.

Lättbetong

Lättbetong är ett hållfast och våtstabilt underlag. Lättbetongbjälklag av
element är lämpade för plattläggning. Materialet är kraftigt sugande och ska
normalt primerbehandlas och spacklas före plattläggning i torra utrymmen då
inget tätskikt ska utföras. Spackelskiktet kan armeras med stålnät vid höga
belastningar. 

Spackelmassan ska vara anpassad för lättbetongunderlag enligt spackel-
tillverkarens anvisningar.

Avjämningsmassor/golvspackel

Avjämningsmassor/golvspackel är normalt cement- eller gipsbundna system.
De lämpar sig för plattläggning. 

Ytor av spackelmassor som innehåller gips måste behandlas före montering i
cementbundna produkter. I våtrum utgör tätskiktet en sådan behandling. 
I torra utrymmen ska ytan behandlas med tunnflytande plastdispersion.
Åtgärden vidtas för att förhindra en kemisk reaktion mellan gips och cement
som innebär bildning av en gel, ettringit. Reaktionen, som kan uppstå vid viss
temperatur och fuktighet, kan medföra att vidhäftningen går förlorad.
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Traditionella membranisoleringar och värmeisoleringsmaterial 

Dessa underlag lämpar sig inte för plattläggning enligt tunnskiktsmetoden.
Läggning i cementbruk eller med tunnskiktsfästmassa på pågjutning av betong
eller spackling med avjämningsmassa är normala metoder. 

Stegljudsystem 

Systemen kan beläggas med plattor om de är konstruerade för detta. En
omfattande SBUF-studie har genomförts av Byggkeramikrådet i samarbete
med NCC. Utförlig rapport finns på Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se

I korthet kan studiens resultat beskrivas enligt följande:

■■ Hanteringen av ljudreduktionen måste göras redan i projekteringsfasen.
Detta för att val av tillämpligt system ska kunna göras med tanke på erfor-
derlig prestanda och inplanering i byggprocessen för hantering av systemets
bygghöjd. 

■■ Genomarbetade system för ljudreduktion med keramiska plattor ska
användas och systemen ska ha redovisade mätresultat för ljudreduktion och
mekanisk hållfasthet. 

■■ Projektören kan med hjälp av standardiserade beräkningsmetoder räkna ut
vilken ljudklass som uppnås med golvsystem som har uppmätta referens-
värden från standardiserade provmätningar. Denna möjlighet bör användas.
Krav bör också ställas på att golvsystemleverantören mäter upp systemets
ljudegenskaper, och på att projektören ger råd om lämpligt golvsystem. 

■■ Detaljutförandet av ljudreduktionssystemet är viktigt för att uppnå
önskvärd funktion. Det bör därför genomföras i sin helhet av sakkunnig
entreprenör. 

■■ Ljudreduktionssystem av typsystem 1 (se definition i projektrapporten), det
vill säga läggning med fästmassa direkt på ljudisoleringsmaterialet, har inte
tillräcklig mekanisk hållfasthet. 

Enligt direktiv, februari 2005, är våtutrymmen undantagna från krav på
ljudreduktion.

Träbjälklag, skivkonstruktioner

I framför allt villa- och radhusbyggnation är träbjälklag vanliga. Mest
förekommer bjälklag av spånskivor (tjocklek 22 mm) på reglar med c-avstånd
600 mm. Plattskiktet måste skiljas från underlaget för att undvika att träets
rörelser på grund av variationer i fuktighet och temperatur kan skada
konstruktionen. Förstärkning av underlaget för tillräcklig böjstyvhet måste
utföras genom pågjutning av ett armerat skikt avjämningsmassa eller med
andra konstruktioner enligt ansvarig projektör/tillverkare.
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Enligt en vattenskadeundersökning som genomfördes 2002 av försäkrings-
bolagen i samarbete med Byggkeramikrådet, VVS-installatörerna och Måleri-
branschens Våtrumskontroll, har skador förekommit på golvkonstruktioner
med träbjälklag i våtutrymmen. Byggkeramikrådets tekniska kommitté, som
bland annat ansvarar för Byggkeramikrådets branschregler, BBV, har därför
skärpt kraven på träbjälklagskonstruktioner i våtutrymmen enligt reglerna
genom krav på att böjstyvheten förbättras genom förstärkning. 

Kraven framgår av BBV.

Tillverkare av tätskiktssystem, som är godkända enligt BBV, har monterings-
anvisningar som ska följas vid våtrumsarbeten.

Byggkeramikråets branschregler BBV finns på www.bkr.se.

Golvvärmesystem

Golvvärmesystem är ingen enhetlig materialgrupp. Många system passar för
plattläggning men det finns system som inte är avsedda/anpassade för
keramiska golvkonstruktioner. Systemet ska vara anpassat för keramiska
beläggningar enligt tillverkarens anvisningar.

Golvvärmekonstruktioner för golv i våtutrymmen ska vara dokumenterat
lämpade/avsedda för sådan användning. Olika golvvärmesystem och deras
möjligheter till anpassning till keramiska golvkonstruktioner behandlas i 7.5.

Övriga underlag

Vid renoveringar kan man ibland möta golvunderlag av typen flytande
konstruktion, exempelvis spånskivor lagda på sandbädd. Vissa typer av
värmegolv har vattenrör lagda i isolerskikt av polystyrenskivor med ovanpå-
liggade skivor för ytbeläggning.

För montering av keramiska plattor med fästmassa (tunnskiktsmetoden) måste
dessa underlag först åtgärdas med pågjutning av betong eller lämplig avjäm-
ningmassa. Alternativ är läggning i cementbruk i flytande konstruktion.
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6.2 Keramiska golvkonstruktioner
De golvtyper som redovisas här är etablerade och vanliga i byggprocessen.
Information beträffande plattor, fästmassor, fogmassor och tillbehör finns hos
tillverkare/leverantörer inom Kakelföreningen, se www.kakelkunskap.se. 
Se även www.bkr.se. Där finns bl.a. förteckningar över plattsättningsföretag
inom Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER.
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6.2.1 Golv i bruk, fast förankring. GB1

1. Underlag
2. Cementslamma
3. Läggningsbruk
4. Cementslamma
5. Keramiska plattor
6. Fogar

Golvtypen var dominerande för alla keramiska beläggningar fram till 1950-
talet. Den används numera för golv som utsätts för måttliga temperatur- och
fuktvariationer och på betongunderlag där inga eller obetydliga kvarvarande
krympnings- och långtidsdeformationer kan väntas. Exempel på underlag är
gamla betongbjälklag, mindre golvytor och betonggolv på mark, äldre än ca
sex månader. 

Golvunderlaget ska hållas fuktigt i två dygn före läggning. Lättflytande
slamma av cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart innan bruket
läggs ut. 

Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT (vatten/cementtal)
0,36–0,4, och breds ut över ytan i ett jämntjockt lager, 40–50 mm. 

För cementbruk och -slamma rekommenderas lågalkalicement för att undvika
risken för kemiska reaktioner som kan ge utfällningar. 

Ballastens korngraderering för brukstjocklek ≤50 mm ska ligga så nära den
övre kurvan i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek ≥50 mm
gäller motsvarande för den undre kurvan i diagrammet.
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Vid tjocklekar över 50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd
med komprimering av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel,
trampning eller efter plattläggning genom nedbankning med gummiklubba. 

Bruket ska ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade
golv, t.ex. med trafiklast på mer än 6 kN per hjul ska brukets medeltryckhåll-
fasthet vara minst 20 MPa. Komprimering med särskilt vibrationsverktyg
krävs normalt för att uppnå sådana värden.

Innan plattorna läggs i det komprimerade bruket ska cementslamma bredas ut
på bruksytan. För tätsintrade keramiska plattor (vattenabsorption E ≤0,5 %),
exempelvis plattor av porslinskvalité, så kallad granitkeramik, ska cements-
lamman vara anpassad genom att vidhäftningsförbättrande plastdispersion
tillsatts. Cementbunden tunnskiktsfästmassa, modifierad med polymerer för
förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga, kan användas som alternativ
till slamma. 

Över dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till under-
laget. Fogen bottnas till underlagt med cellplast eller liknande upp till
plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverk-
ningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större
trafiklast än 6 kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig
stålprofil. 
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6.2.2 Golv i bruk, flytande konstruktion på glidskikt. GB2

1. Underlag
2. Finsats/avjämning
3. Membranisolering
4. Glidskikt
5. Läggningsbruk
6. Cementslamma
7. Keramiska plattor
8. Rörelsefog
9. Cementbruksfog

Golvtypen används på golv där väsentliga deformationer på grund av
krympning och nedböjning och/eller påverkan av stora fukt- och temperatur-
variationer kan väntas. Exempel på användningsområden är golv i industrins
produktionslokaler, storkök och liknande. Principen är att betongunderlag och
läggningsbruk med plattskikt är åtskilda. De spänningar som kan uppstå på
grund av deformationer i byggstommen överförs inte till plattskiktet.

Flytande golvkonstruktion är vanlig på fuktpåverkade golv där en membran-
isolering ingår i konstruktionen. På avjämnad betongyta, alternativt
pågjutning av finsats läggs vanligen traditionell membranisolering av asfalttyp.
På isoleringen läggs ett glidskikt av ett lag 0,1 mm plastfolie. I torra
utrymmen läggs folien direkt på avjämnad betong. 

Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT (vatten/cementtal)
0,36–0,4, och breds ut över ytan i ett jämntjockt lager med min. tjocklek
50 mm. Ballastens korngraderering för brukstjocklek ≤50 mm ska ligga så
nära den övre kurvan i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek
≥50 mm gäller motsvarande för den undre kurvan i diagrammet.
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Vid tjocklekar över 50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd
med komprimering av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel,
trampning eller efter plattläggning genom nedbankning med gummiklubba.
Komprimeringen är av speciellt stor betydelse eftersom konstruktionen delvis
kan betraktas som självbärande. 

Bruket skall ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade
golv, t.ex. med trafiklast på mer än 6 kN per hjul skall brukets medeltryck-
hållfasthet vara minst 20 MPa. Komprimering med särskilt vibrationsverktyg
krävs normalt för att uppnå sådana värden.

Innan plattorna läggs i det komprimerade bruket ska cementslamma bredas ut
på bruksytan. För cementbruk och -slamma rekommenderas lågalkalicement
för att undvika risken för kemiska reaktioner som kan ge utfällningar. För
tätsintrade keramiska plattor (vattenabsorption E≤0,5 %), exempelvis så
kallad granitkeramik, ska cementslamman vara anpassad genom att vidhäft-
ningsförbättrande plastdispersion tillsatts. Cementbaserad tunnskiktsfäst-
massa, modifierad med polymerer för förbättrad vidhäftning och deforma-
tionsförmåga, kan användas som alternativ till slamma.

Golvet indelas i jämnstora fält om 40–50 m2 med så kvadratisk form som
möjligt. Fälten åtskiljs med rörelsefogar, bredd 10–15 mm. Längs väggar,
kring pelare, fundament, golvavlopp, genomföringar och kring andra
byggnadsdelar som står i direkt förbindelse med byggstommen utförs också
rörelsefogar. Fogen bottnas till glidskiktet med cellplast eller liknande upp till
plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverk-
ningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större
trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig
stålprofil. 

Vid större trafiklast än 10 kN per hjul ska brukskiktet armeras. Armering
dimensioneras med hänsyn till aktuella trafiklaster, brukstjocklek och under-
lagets eftergivlighet. Rådgör med plattillverkaren om lämplig armering.
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6.2.3 Golv i bruk med vibrationsmetodik. GB3

1. Underlag
2. Cementslamma
3. Läggningsbruk
4. Cementslamma
5. Keramiska plattor
6. Fogar

Metoden innebär att bruket komprimeras med speciella vibreringsmaskiner
efter att plattorna lagts i cementbruk i princip enligt GB1 eller GB2. Vibre-
ringstekniken gör att bruket komprimeras maximalt och uppnår hög
hållfasthet. 

Läggning av plattor sker med fast förankring enligt GB1 på betongunderlag
med liten kvarvarande krympning och måttliga nedböjningar. Underlaget
grundas med cementslamma.

På underlag där väsentliga deformationer på grund av krympning och nedböj-
ning och/eller påverkan av stora fukt- och temperaturvariationer kan väntas
läggs konstruktionen på glidskikt, skilt från underlaget enligt GB2 och med
armering vid höga laster. Brukstjocklek ≥60 mm vid läggning på glidskikt, vid
fast förankring 40–50 mm. Vidhäftningskikt på bruket utförs genom pudring
med cement eller med högpresterande cementbunden fästmassa, modifierad
med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga.

Keramiska plattor för denna golvtyp bör vara av hög kvalitet, till exempel
plattor med vattenabsorption E≤0,5 %. Plattor med vattenabsorption 0,5–3%
bör ha tjocklek 12–20 mm, eller enligt plattillverkarens anvisningar. Denna
typ av golvbeläggning har normalt mycket smala fogar som fylls med cement-
slamma från bruket och kompletteras med cementbunden fogmassa på
golvytan. Plattor med distansnabbar kan rekommenderas för att motverka
ihopflytning av plattor under vibreringen.

För golvläggning på glidskikt gäller anvisningar om rörelsefogar, fältindelning
och eventuell armering av läggningsbruk i princip enligt GB2.

Läggning med vibrationsteknik kräver speciell utrustning och utbildning. 
Den utförs i Sverige av ett fåtal entreprenörer. 
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6.2.4 Golv i bruk med fast förankring och plattläggning i
fästmassa. GBF 1

1. Underlag
2. Cementslamma
3. Läggningsbruk
4. Fästmassa
5. Keramiska plattor
6. Fogar

Golvtypen kan användas på golvunderlag med små deformationer till exempel
betong äldre än ett år.

Golvunderlaget ska hållas fuktigt i två dygn före läggning. Lättflytande
slamma av cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart innan bruket
läggs ut. 

Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT (vatten/cementtal)
0,36–0,4, och breds ut över ytan i ett jämntjockt lager, 40–50 mm. Ballastens
korngraderering för brukstjocklek <50 mm ska ligga så nära den övre kurvan
i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek >50 mm gäller
motsvarande för den undre kurvan i diagrammet.

För cementbruk och -slamma rekommenderas lågalkalicement för att undvika
risken för kemiska reaktioner som kan ge utfällningar. Vid tjocklekar över
50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd med komprimering
av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel eller trampning. 
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Bruket ska ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade
golv, till exempel med trafiklast på mer än 6 kN per hjul ska brukets medel-
tryckhållfasthet vara minst 20 MPa. Komprimering med särskilt vibrations-
verktyg krävs normalt för att uppnå sådana värden.

Efter komprimeringen ska ytan avjämnas med putsbräda och fuktas med
vatten. Därefter ska bruket täckas med plastfolie och lämnas för härdning i
3–8 dagar. Under härdningstiden får bruksskiktet inte belastas med tyngre
trafik än gångtrafik. 

Efter bruksskiktets härdning läggs plattorna i cementbunden fästmassa.

Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i fästmassa,
bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av
fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan
av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp.

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Mosaik: 3–4 mm

Över dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till under-
laget. Rörelsefogar i bruket följs upp med rörelsefog i fästmasse- och platt-
skiktet. Fogen fylls vid plattskiktet med fogmassa anpassad till blivande
påverkningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid
större trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig
stålprofil.

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske
genom läggning i så kallat flytfix.

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna läggs med tryck och rörelse för maximal bakfyllnad. 

För tätsintrade plattor bör fästmassan vara modifierad med polymerer för
förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga.
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6.2.5 Golv i bruk, flytande konstruktion på glidskikt med
plattläggning i fästmassa. GBF2

1. Underlag
2. Finsats/avjämning
3. Membranisolering
4. Glidskikt
5. Läggningsbruk
6. Fästmassa
7. Keramiska plattor
8. Rörelsefog 
9. Cementbruksfog

Golvtypen används på golv där väsentliga deformationer på grund av
krympning och nedböjning och/eller påverkan av stora fukt- och temperatur-
variationer kan väntas. Exempel på användningsområden är golv i industrins
produktionslokaler, storkök och liknande. Principen är att betongunderlaget
och läggningsbruk med plattskikt är åtskilda. Spänningar överförs inte till
plattskiktet. Plattläggning sker i fästmassa på bruksskiktet.

Flytande golvkonstruktion är vanlig på fuktpåverkade golv där en membran-
isolering ingår i konstruktionen. På avjämnad betongyta, alternativt
pågjutning av finsats läggs vanligen traditionell membranisolering av asfalttyp.
På isoleringen läggs ett glidskikt av ett lag 0,1 mm plastfolie. I torra
utrymmen läggs folien direkt på avjämnad betong. 

Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT (vatten/cementtal)
0,36–0,4, och breds ut över ytan i ett jämntjockt lager min. tjocklek 50 mm.
Ballastens korngraderering för brukstjocklek ≤50 mm ska ligga så nära den
övre kurvan i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek ≥50 mm
gäller motsvarande för den undre kurvan i diagrammet.
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Vid tjocklekar över 50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd
med komprimering av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel eller
trampning. Komprimeringen är av speciellt stor betydelse eftersom konstruk-
tionen delvis kan betraktas som självbärande. 

Bruket ska ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade
golv, till exempel med trafiklast på mer än 6 kN per hjul ska brukets medel-
tryckhållfasthet vara minst 20 MPa. Komprimering med särskilt vibrations-
verktyg krävs normalt för att uppnå sådana värden. Golvet indelas i jämnstora
fält om 40–50 m2 med så kvadratisk form som möjligt. Fälten åtskiljs med
rörelsefogar, bredd 10–15 mm. Längs väggar, kring pelare, fundament,
golvavlopp, genomföringar och kring andra byggnadsdelar som står i direkt
förbindelse med byggstommen utförs också rörelsefogar. Fogen bottnas till
glidskiktet med cellplast eller liknande upp till plattornas underkant och fylls
med fogmassa anpassad till blivande påverkningar av trafikbelastning,
kemikalier och temperaturvariationer. Vid större trafiklast än 6 kN per hjul
ska rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil. Vid större trafiklast än
10 kN per hjul ska bruksskiktet armeras. Armering dimensioneras med
hänsyn till aktuella trafiklaster, brukstjocklek och underlagets eftergivlighet.
Rådgör med plattillverkaren om lämplig armering.

Efter komprimeringen ska ytan avjämnas med putsbräda och fuktas med vatten.
Därefter täcks bruket med plastfolie och lämnas för härdning i 3–8 dagar. Under
härdningstiden får bruksskiktet inte belastas med tyngre trafik än gångtrafik.

Efter bruksskiktets härdning läggs plattorna i cementbunden fästmassa.

För tätsintrade plattor bör fästmassan vara modifierad med polymerer för
förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga.

Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i fästmassa,
bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av fäst-
massan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan av
med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp. 

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Mosaik: 3–4 mm
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Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna läggs med tryck och rörelse för maximal bakfyllnad. 

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och omedel-
bart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske genom
läggning i så kallat flytfix.

Över dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till under-
laget. Rörelsefogar i bruket följs upp med rörelsefog i fästmasse- och platt-
skiktet. Fogen bottnas till glidskiktet med cellplast eller liknande upp till
plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverk-
ningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större
trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig
stålprofil.
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6.2.6 Golv i fästmassa på massivunderlag. GF1

1. Underlag
2. Fästmassa
3. Keramiska plattor
4. Cementbruksfogar
5. Eventuell mjukfog

Denna läggningsmetod kan användas på underlag av betong, lättbetong och
avjämningsmassor/golvspackel i torra utrymmen.

Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i fästmassa,
bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av
fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan
av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp.

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Mosaik: 3–4 mm

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna läggs med tryck och rörelse för maximal bakfyllnad. 

För tätsintrade plattor bör fästmassan vara modifierad med polymerer för
förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga.

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske
genom läggning i så kallat flytfix.
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I beläggningar på betong som är yngre än ett år, eller där stora deformationer
på grund av nedböjning av fribärande bjälklag kan väntas, indelas golvytan
normalt med mjukfogar på 4–6 meters avstånd. Fästmasseleverantören kan
lämna rekommendationer om eventuella mjukfogar i det enskilda fallet,
baserade på de aktuella omständigheterna såsom betongålder, bjälklagstyp etc.
Eventuella mjukfogar ska täcka hela plattjockleken ner till överkant fästmassa.

Över dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till under-
laget. Rörelsefogar i bruket följs upp med rörelsefog i fästmasse- och platt-
skiktet. Fogen bottnas till glidskiktet med cellplast eller liknande upp till
plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverk-
ningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större
trafiklast än 6 kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig
stålprofil.
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6.2.7 Golv i fästmassa på träbjälklag. GF2. 

Alternativ 1:
1. Reglar
2. Träunderlag
3. Avjämningsmassa. Min. 12 mm
4. Punktsvetsat stålnät
5. Fästmassa
6. Fogar
7. Keramiska plattor

Alternativ 2:
1. Reglar
2. Träunderlag
3. Formstabil skiva
4. Fästmassa
5. Keramiska plattor
6. Fogar

Denna läggningsmetod kan användas på golvunderlag av fribärande
träbjälklag och uppreglade trägolv i torra utrymmen.

Keramiska beläggningar på träbjälklag ska alltid förstärkas för att spänningar
orsakade av rörelser i underlaget på grund av fukt- och temperaturvariationer
och nedböjning inte ska påverka det keramiska skiktet. 

Se 6.1.1, Förstärkning av träbjälklag.
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Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i fästmassa,
bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av
fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan
av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp.

Torrpressade klinkerplattor: min. 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min.12 mm

Mosaik: 3–4 mm

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske
genom läggning i så kallat flytfix.

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna läggs med tryck och rörelse för maximal bakfyllnad. 

BYGGKERAMIKHANDBOKEN www.bkr.se
Teknisk information om kakel och klinker

september 2008, 6: 20 (34)



6.2.8 Golv i fästmassa på tätskiktssystem. GF3

1. Reglar
2. Träunderlag
3. Avjämningsmassa. Min. 12 mm
4. Punktsvetsat stålnät
5. Tätskikt
6. Fästmassa
7. Fogar
8. Keramiska plattor

Denna läggningsmetod kan användas i hygienutrymmen i bostäder och
liknande, på godkända underlag enligt Byggkeramikrådets Branschregler för
våtrum, BBV. Golvkonstruktion väljs i reglernas bilaga C och genomförs i sin
helhet med samtliga ingående produkter. Monteringsanvisningar för den
godkända konstruktionen från tillverkaren ska noggrant följas.

Keramiska beläggningar på träbjälklag ska alltid förstärkas för att spänningar
orsakade av rörelser i underlaget på grund av fukt- och temperaturvariationer
och/eller nedböjning, inte ska skada konstruktionen. Se 6.1.1, Förstärkning av
träbjälklag. 

Fall mot golvavlopp enligt Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV,
ska utformas i underlaget i sådana delar av utrymmet som kan bli utsatta för
vattenbegjutning eller vattenspill. Golvbrunn ska vara monterad i nivå med
golvyta som ska beläggas med tätskikt.

Underlaget ska tätskiktsbehandlas med system ingående i den godkända
konstruktionen enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.
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Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i fästmassa,
bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av fäst-
massan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan av
med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp.

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Mosaik: 3–4 mm

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske i så
kallat flytfix. 

Betong yngre än två månader från gjutningstillfället ska normalt inte beläggas
med plattor i fästmassa. Se Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV,
för anvisning om val av fästmassa på betongunderlag vid olika betongålder. På
marknaden förekommer fästmassor som möjliggör läggning tidigare läggning.

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna läggs med tryck rörelse för maximal bakfyllnad. 
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6.3 Vägg, förutsättningar
Plattsättning på väggar domineras idag helt av tunnskiktsmetoden. Den tradi-
tionella metoden med sättning i tjockt skikt av cementbruk förekommer dock
för speciella ändamål och ingår i följande redogörelse. 

6.3.1 Väggkonstruktioner, underlag

Betong

Betong är ett hållfast och våtstabilt underlag. Deformationer på grund av
krympning medför att hänsyn måste tas till betongens ålder före montering av
keramiska plattor. Normalt ska ingen plattsättning göras på betong som är
yngre än två månader.

Vid plattsättning direkt på betong ska ytan vara gjuten mot träform. Eventuell
formolja eller andra föroreningar som hämmar vidhäftning ska avlägsnas.

Puts

Hållfast och våtstabilt underlag. Lämpat för plattsättning. Äldre putser av
kalkbruk har normalt inte tillräcklig hållfasthet för att bära en keramisk
beklädnad och ska avlägsnas före plattsättning. Vid plattsättning på puts med
fästmassa ska putsens ytjämnhet motsvara struktur 3–4 enligt fotobilaga i Hus
AMA.

Väggspackel

Väggspackel är oftast av typ sandspackel avsedd som underlag för målning
eller tapeter. Det har för låg hållfasthet för att klara plattsättning. Gips- eller
cementbundet spackel är lämpade som plattsättningsunderlag. Ytor av spack-
elmassor som innehåller gips måste behandlas före montering i cementbundna
produkter. I våtrum utgör tätskiktet en sådan behandling. I torra utrymmen
ska ytan behandlas med tunnflytande plastdispersion. Åtgärden vidtas för att
förhindra en kemisk reaktion mellan gips och cement som innebär bildning av
en gel, ettringit. Reaktionen, som kan uppstå vid viss temperatur och
fuktighet, kan medföra att vidhäftningen går förlorad. 

Vid plattsättning direkt på spackel med fästmassa ska spacklets ytjämnhet
motsvara struktur 3–4 enligt fotobilaga, i Hus AMA.
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Lättbetong

Lättbetong är ett hållfast och våtstabilt underlag. Lättbetongelement är
lämpade för plattsättning. Materialet är kraftigt sugande och ska primerbe-
handlas och spacklas före plattsättning i torra utrymmen då inget tätskikt ska
utföras. Murverk av lättbetong ska normalt putsas eller spacklas före platt-
sättning. Typ av spackelmassa ska vara anpassad för lättbetongunderlag enligt
spackeltillverkarens anvisningar.

Murverk av tegel, lättklinkerblock (Leca) och liknande

Hållfasta och våtstabila underlag som måste putsas eller spacklas för att vara
lämpliga för plattsättning. Se vidare under puts.

Träfiberskivor, plywood, fiberboard och massivträ

Träbaserade material är inte lämpliga att direkt bekläs med kakel eller klinker
på grund av deras stora formförändring vid variationer i luftens fukthalt och
temperatur. Träbaserade ytor måste först bekläs med formstabilt material, till
exempel gipsskivor, fibercementskivor eller andra typer av formstabila skivor.

Gipsskivor

Skivor av gipsmassa omgiven av kartongskikt på fram- och baksida.
Formstabilt material som lämpar sig som underlag för plattsättning i torra
utrymmen. Hänsyn måste tas till att skivorna är fuktkänsliga. 

Kartongklädda gipsskivor ska inte användas i våtrum.

På marknaden finns även gipsbundna skivor som inte är kartongklädda.

Cementbundna skivor

Mer eller mindre formstabila, beroende på övriga ingående material. 
Vissa typer är lämpade som underlag för plattsättning, andra måste special-
behandlas före användning enligt tillverkarens rekommendationer. 
Cementbunda fiberarmerade skivor med fuktskyddande behandling från
fabrik finns på marknaden.
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Skivor av expanderad plast

Dessa skivor är normalt formstabila och belagda med ett skikt av glasfiberar-
merad cementslamma. De är lämpliga underlag för plattsättning, med eller
utan tätskikt.

De finns i olika tjocklekar och kan användas som fribärande väggar med
färdigt underlag för plattsättning. En fördel med denna typ av skivor är att
materialet inte är fuktkänsligt.

Befintliga ytskikt av plastmattor, tapeter, färg etc.

Normalt ska befintliga ytskikt på underlag avlägsnas före plattsättning. 

Befintliga ytor av kakel och klinker 

Keramiska plattor är stabila material som fungerar som underlag efter
kontroll av att de har tillräcklig vidhäftning mot underlaget. Ytan rengörs från
fett och andra föroreningar samt spacklas eventuellt. Om väggkonstruktionen
har ett fungerande tätskikt installerat enligt Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum, BBV, ska normalt inget nytt tätskikt appliceras. Om det kan anses
klarlagt att inget fungerande tätskikt finns bakom plattorna kan plattytan
spacklas och förses med tätskiktskonstruktion enligt BBV. (I hus från 50-talet
och tidigare finns oftast endast rester av asfaltprodukter med tveksam täthets-
funktion kvar på väggar. Dessa är ofta av massivmaterial med måttlig
fuktkänslighet.)
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6.4 Keramiska väggkonstruktioner
De väggtyper som redovisas här är etablerade i byggprocessen. Det är främst
metoder med tunnskiktsapplicering som dominerar. 

Information beträffande plattor, fästmassor, fogmassor och tillbehör finns hos
tillverkare/leverantörer inom Kakelföreningen, se www.kakelkunskap.se. 
Se även www.bkr.se. Där finns förteckningar över plattsättningsföretag inom
Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER.
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6.4.1 Väggbeklädnad i cementbruk. VB1

Metoden var den dominerande fram till 1960-talet. Idag kan den bland annat
förekomma vid sättning av klinkerplattor i simbassänger, speciellt bassäng-
gavlar, för att uppnå exakt längdmått på bassängen. 

Underlaget ska vara väl rengjort. Det kan vara betong, gjuten mot träform,
tegel eller lättbetong. Större ojämnheter ska putsas eller spacklas. Uttorkade
underlag hålls fuktiga för att undvika stark eller ojämn sugning. Grundning
utförs med cementslamma. Sättbruk är vanligen KC 10/90/325 i cirka 15 mm
tjocklek. På ojämna underlag av till exempel murverk kan brukstjockleken gå
ner till 10 mm och upp till 25. Sättbruket ska påföras så att inga håligheter
uppstår bakom plattorna. Sättbruk i simbassänger ska vara C 100/400.
Fogning sker med cementbunden fogmassa. 
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6.4.2 Väggbeklädnad i fästmassa på skivkonstruktioner. VF1

Konstruktionstypen är vanlig på väggar i torra utrymmen i bostadshus och
liknande. Underlag kan vara formstabila skivor med böjstyvhet minst mot-
svarande ett lag 13 mm gipsskiva på reglar med c-avstånd max 450 mm, alter-
nativt två lag på reglar med c-avstånd 600 mm. Skivor av trä ska inte
användas. Dock kan en inre skiva vara träbaserad vilket är en fördel vid
infästningar. Plattor är vanligen kakelplattor. Sättning görs i cementbunden
fästmassa som dras av med tandad spackel. Fogning sker med cementbundna
fogmassor. Väggtypen uppfyller krav enligt VA i Byggkeramikrådets bransch-
regler för våtrum, BBV.

Sättning av plattor görs med tunnskiktsteknik, det vill säga sättning i
fästmassa, bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen
av fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras
fästmassan av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns
tandning avgörs bland annat av plattyp.

Kakelplattor: min 6 mm

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Mosaik: 3–4 mm

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna sätts med tryck och vridande rörelse för maximal bakfyllnad. 
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1. Reglar
2. Skivor, ett alternativt två lag
3. Fästmassa
4. Keramiska plattor
5. Fogar



Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan.
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6.4.3 Väggbeklädnad i fästmassa på massivunderlag. VF2

Konstruktionstypen är vanlig på väggar i torra utrymmen i bostadshus och
liknande. Underlag kan vara betong, lättbetong eller puts. Plattor är vanligen
kakelplattor. Sättning görs i cementbunden fästmassa som dras av med tandad
spackel. Fogning sker med cementbundna fogmassor. Väggtypen uppfyller
krav enligt VA i Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.

Sättning av plattor görs med tunnskiktsteknik, det vill säga sättning i fäst-
massa, bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av
fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan
av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp.

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm
Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm
Kakelplattor: min 6 mm
Mosaik: 3–4 mm

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna sätts med tryck och vridande rörelse för maximal bakfyllnad. 

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan.
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1. Underlag
2. Eventuell puts
3. Fästmassa
4. Keramiska plattor
5. Fogar



6.4.4 Väggbeklädnad i fästmassa på tätskiktsystem och
skivkonstruktion. VF3 

Denna väggkonstruktion kan användas i hygienutrymmen i bostäder och
liknande, på godkända underlag enligt Byggkeramikrådets branschregler för
våtrum, BBV. Väggkonstruktion enligt BBV väljs i reglernas bilaga C och
genomförs i sin helhet med samtliga ingående produkter. Godkända konstruk-
tioner uppfyller kraven för VTv enligt branschreglerna. Monteringsanvisningar
för den godkända konstruktionen från tillverkaren ska noggrant följas.

Underlag kan vara formstabila skivor. Kartongklädda gipsskivor och skivor av
trä ska inte användas.

Underlaget kan tätskiktsbehandlas med system ingående i en godkänd
konstruktion enligt BBV med tätskikt av typen tunnflytande dispersion.
Alternativt kan konstruktion med tjockflytande eller annat godkänt tätskikt
enligt reglerna väljas.

Plattor är vanligen kakelplattor. Sättning görs i cementbunden fästmassa som
dras av med tandad spackel. Fogning sker med cementbundna fogmassor. 

Utbredningen av fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter
dras fästmassan av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på
tandspackelns tandning avgörs bland annat av plattyp.
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1. Reglar
2. Skivor, ett alternativt två lag
3. Tätskikt
4. Fästmassa
5. Keramiska plattor
6. Fogar



Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Kakelplattor: min 6 mm

Mosaik: 3–4 mm

Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna sätts med tryck och vridande rörelse för maximal bakfyllnad. 

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan.
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6.4.5 Väggbeklädnad i fästmassa på tätskiktsystem och massiva
underlag. VF4

Denna väggkonstruktion kan användas i hygienutrymmen i bostäder och
liknande, på godkända underlag enligt Byggkeramikrådets branschregler för
våtrum, BBV. Väggkonstruktion enligt BBV väljs i reglernas bilaga C och
genomförs i sin helhet med samtliga ingående produkter. Monteringsanvis-
ningar för den godkända konstruktionen från tillverkaren ska noggrant följas.
Konstruktionen uppfyller kraven för VTv enligt branschreglerna. Underlag
kan vara betong, lättbetong eller puts. Underlaget ska tätskiktsbehandlas med
system ingående i den godkända konstruktionen enligt Byggkeramikrådets
branschregler för våtrum, BBV. 

Sättning av plattor görs med tunnskiktsteknik, det vill säga sättning i
fästmassa, bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen
av fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras
fästmassan av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns
tandning avgörs bland annat av plattyp.

Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm

Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm

Kakelplattor: min 6 mm

Mosaik: 3–4 mm
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Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om
vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas.
Plattorna sätts med tryck och vridande rörelse för maximal bakfyllnad. 

Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säker-
ställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och
omedelbart appliceras i den våta fästmassan.
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