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7. Speciella applikationer

Förutom på vanliga golv och väggar inomhus i husbyggnader som bostäder,
kontor, affärslokaler och liknande, kommer det keramiska materialet speciellt
till sin rätt vid vissa speciella applikationer. Det kan vara utomhus på fasader,
terrasser, altaner och trappor där kraven på materialet är extrema med
påverkningar av köld, fukt, stora temperaturvaritioner, uv-strålning och av
mekanisk påverkan med trafik, snöröjning etc. Men även inomhus ställs
stränga krav på materialet, till exempel inom badanläggningar på golv, väggar
och i bassänger. Där är påverkningarna också betydande med ständig fukt,
vattentryck, erosion, hårda städmetoder med högtrycksprutning och liknande.



7.1 Fasadbeklädnader
Tre huvudprinciper för keramiska fasadbeklädnader beskrivs i detta avsnitt:

Anvisningarna är tillämpliga på väggytor utomhus, med väntad belastning av
fukt, värme och frost. 

Plattor för utomhusanvändning ska vara dokumenterat lämpliga för utom-
husapplikationer, speciellt med avseende på frosttålighet. Tillverkaren kan ha
speciella monteringsinstruktioner som måste tillämpas för att materialets
utomhusbeständighet ska uppfyllas. Se även 4.12 Frostbeständighet.

■ Manuellt monterade plattor. FM
■ Elementteknik. FE
■ Montering på metallprofiler. FP
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7.1.1 Manuell plattsättning på fasad med 
tunnskiktsteknik i fästmassa

Keramisk fasadbeklädnad i
fästmassa, fast monterad på
putsat underlag av betong,
tegel eller lättbetong. FM/PF
1. Underlag
2. Tunngrundning med

cementslamma
3. Slätputs
4. Fästmassa
5. Fogar 
6. Keramiska plattor

Keramisk fasadbeklädnad i
fästmassa, fast monterad på
armerad utstockning. FM/AUF
1. Underlag
2. Tunngrundning med

cementslamma
3. Utstockning
4. Fästmassa
5. Keramiska plattor
6. Fogar 
7. Förankring/armering
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Underlag kan vara fast och stabil yta av betong eller puts. Hänsyn tas till
eventuell krympning i nygjuten betong. Betong yngre än två månader från
gjutningstillfället ska normalt inte bekläs med plattor i fästmassa. På betong
yngre än ett år ska alltid deformationsupptagande fästmassa användas.

Putsbruk ska vara av hållfasthetsklass A eller B och kan vara applicerat med
fast förankring på murverk eller rörligt på mekaniskt infästat nät med bakom-
liggande luftspalt eller värmeisoleringsmaterial. Putsskiktet ska armeras med
nät som är mekaniskt förankrat i underlaget. Metoden bör endast tillämpas
med keramiska plattor med format ≤30×30 cm.

Plattorna monteras i fästmassa som av tillverkaren rekommenderas för
utvändiga fasader och för det aktuella objektet. Plattsättningen görs med
tunnskiktsteknik, fästmassan appliceras på underlaget med tandad spackel och
så kallad dubbellimning. Utbredningen av fästmassan görs först med tand-
spackelns släta sida och sedan dras fästmassan av med spackelns tandade sida.
Innan plattorna monteras appliceras ett tunt, helt täckande skikt av fästmassa
på plattans baksida. Det är viktigt att full utfyllnad av fästmassa mellan
plattor och underlag uppnås. Tandspackelns tandning skall vara 6–12 mm
beroende av plattyp och enligt fästmassetillverkarens anvisningar.

Fogning mellan plattorna görs med diffusionsöppen, frostbeständig fogmassa.
Fogbredden ska vara minst 5 mm och fogandelen minst 5% och helst ca 10%
av fasadytan.

Plattor ≥30×30 cm ska normalt förankras mekaniskt i underlaget vid
montering högre än fem meter över mark. 

Rörelsefogar utförs i plattskiktet på underlag av betong, horisontellt i
våningsskiljande nivå och vertikalt med max. 6 meters avstånd. 

På putsat underlag är det lämpligt att rörelsefogar också går genom
putsskiktet. Om putsskiktet är rörligt förankrat ska rörelsefogen alltid utföras
genom både plattskikt och puts. Om dilatationsfog finns i byggstommen, ska
denna följas upp med rörelsefog i plattskikt och eventuellt putsskikt.

Rörelsefog ska ha fogbredd 10–20 mm och anläggas med bottningslist
innanför mjukfogmassan eller, om så är lämpligt, lämnas öppen utan
mjukfogsmassa.
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7.1.2 Elementteknik

Två huvudtyper av betongelement för fasadbeklädnader med keramiska
plattor förekommer, beklädnadselement och så kallade sandwichelement.

Beklädnadselement

Beklädnadselement består av förtillverkade betongskivor, normalt
våningshöga, med valfri längd anpassad till fasadens modulsystem. Fasaden
bör ha lämplig modulindelning för rationell elementillverkning. Elementen
tillverkas i formar där plattorna läggs ut i ett raster med baksidan upp.
Betongtjocklek är beroende av elementstorlek och kan vara 8–15 cm.
Elementen armeras excentriskt, närmast elementets baksida. Infästning av
beklädnadselement till byggstommen sker rörligt och elementen skiljs åt med
rörelsefogar, bredd 10–20 mm. Bakom elementen ordnas ventilation med
luftspalter i förbindelse med ytterluften. 

Keramisk fasadbeklädnad av
rörligt infästade, förtillverkade
beklädadselement. FE/BE.
1. Underlag
2. Luftspalt
3. Armering
4. Betong
5. Fastgjutna keramiska plattor
6. Fogar
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Sandwichelement

Sandwichelement är förtillverkade dubbla betongskivor med fastgjutna
keramiska plattor på den yttre skivan. Skivorna åtskiljs med armering av
rostfritt stål. I mellanrummet mellan den yttre och den inre skivan finns
värmeisolering, t.ex. mineralull. Den inre betongskivan är normalt fast
monterad till byggstommen. Den sammanhållande armeringen är utformad så
att den yttre skivan har viss rörelsemöjlighet. De yttre skivorna ska vara
åtskilda med rörelsefogar i princip enligt beklädnadselement.

Keramisk fasadbeklädnad av
förtillverkade ”sandwich-
element”. FE/SE.
1. Inre betongskiva
2. Värmeisolering
3. Armeringsstege
4. Yttre betongskiva
5. Armering
6. Armering
7. Fastgjutna keramiska plattor
8. Fogar
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7.1.3 Montering av plattor på metallprofiler

System för montering av plattor med metallprofiler förekommer. Konstruk-
tionen innebär en rörlig infästning. Plattorna har ingen bakfyllnad av
fästmassa eller bruk. Fogarna lämnas öppna.

Underlaget ska vara fukt- och frostbeständigt, samt tillräckligt stabilt för att
kunna bära tyngden av punktinfästa skenor med monterade keramiska plattor.
Infästning på metallprofiler används företrädesvis för keramiska plattor av
större format. Plattorna monteras på vertikalt eller horisontellt bärverk av
aluminiumskenor. Systemet medför att konstruktionen är luftad, med 2–5 cm
distans till underlaget och med helt eller delvis öppna fogar. De keramiska
plattornas baksida bör armeras med t.ex. pålimmat nät av glasfiber för att
säkerställa att bitar av eventuellt skadad platta inte lossnar och faller ner.

Infästningsdetaljerna ska vara tillverkade i korrosionsbeständigt material.
Infästning kan göras alternativt synlig eller dold.

Synlig infästning:

Kramlor/klips för infästning av plattorna monteras på en vertikal bärlist.
Plattorna vilar mot kramlorna som är synliga som en liten flik vid plattornas
hörn. Kramlorna/klipsen kan färgas vid tillverkningen för att utseendemässigt
inte avvika från valda plattor. 

Plattstift nära mark kan lämpligen monteras på traditionellt sätt i fästmassa
för att undvika skada i samband med snöröjning, åverkan och liknande.

Synlig infästning med
klipp och vertikal
bärlist. FP/S
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Dold infästning:

Kramlor/klips för infästning av plattorna förmonteras på baksidan av
plattorna, som sedan hängs upp på horisontellt monterade bärlister. Dessa har
i sin tur monterats på vertikala lister som vägts av så att färdig yta blir plan.

Dold infästning och
horisontell bärlist. FP/D
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7.2 Altaner, balkonger och terrasser 
På utvändiga golvytor som altaner, balkonger och terrasser, med anslutning till
byggnader är keramiska plattor ett vanligt alternativ som beläggning. Normalt
väljs oglaserade torr- eller strängpressade plattor med låg vattenabsorption,
E≤0,5%. 

På ytor som inte är helt skyddade med skärmtak eller liknande är plattor med
låg vattenabsortion ett krav med tanke på frostexponering. Plattillverkarens
anvisningar bör uppmärksammas. Följande anvisningar gäller golvytor som
helt eller delvis utsätts för fukt- och frostbelastning. Golvunderlag utgörs av
betong eller andra mineraliska material med motsvarande egenskaper.

Två konstruktionsprinciper beskrivs:

Produkter som används ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpliga för
utomhusapplikationer, speciellt med avseende på frostbeständighet.

Tillverkare kan ha speciella instruktioner som måste tillämpas för att materi-
alets utomhusbeständighet ska kunna tryggas. Följande anvisningar kan i
enskilda fall behöva kompletteras/modifieras efter kontakt med tillverkare. 

Utomhusbeläggningar och trappor kan utsättas för saltning vintertid varför
speciella produkter för läggning och fogning kan väljas enligt tillverkares
anvisningar. 

GU/VT – Beläggning på golvytor utomhus med behov av vattenisolering
för skydd av underliggande utrymmen.

GU/VA – Beläggning på golvytor utomhus utan behov av vattenisolering
för skydd av underliggande utrymme.
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7.2.1 Beläggning i bruk på golvytor utomhus med vattenisolering.
GU/VT-B

Finsats utformas i fall, min. 1:50 mot avlopp och beläggs med membran-
isolering som tätskikt och därefter glidskikt i form av ett lag 0,1 mm plast-
folie. Membranisolering kan bestå av asfalt/papp-konstruktioner, gjutasfalt
eller speciella isolerprodukter för utomhusbruk.

Till cementbruk och cementslamma rekommenderas lågalkalisk cement för att
minimera risken för alkalikiselutfällningar. Cementbruk blandat med vatten
till jordfuktig konsistens, med VCT 0,36–0,4, breds ut över golvytan. Bruket
komprimeras väl.

Läggningsbruket läggs ut i minimum 50 mm tjocklek. Bruket ska ha minsta
medeltryckhållfasthet 15 MPa. Vid brukstjocklekar över 50 mm läggs bruket ut
i två skikt i omedelbar följd, med komprimering av varje skikt för sig.

Cementbrukets ballastgradering ska ansluta till den nedre siktkurvan i figur
nedan.
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Innan plattorna läggs i bruket ska en lättflytande cementslamma bredas ut på
bruksytan. Keramiska plattor med vattenabsorption E≤0,5% (bland annat så
kallade granitkeramikplattor) kräver cementslamma med tillsats av vidhäft-
ningsförbättrande plastdispersion.

Rörelsefogar utförs vid anslutningspunkter till byggnaden och omkring cirka
6×6 m fält på större ytor samt över dilatationsfogar i byggstommen. Bruks-
läggningen avslutas med droppbleck vid golvytans avslutning mot det fria.
Blecket monteras under membranisoleringen vid golvytans kant.

Nylagd yta bör hållas stängt för gångtrafik 3–6 dagar efter färdigställandet
och 7–10 dagar för tyngre trafikbelastning.
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7.2.2 Beläggning i bruk med fästmassa på golvytor utomhus med
vattenisolering. GU/VT-F

Finsats utformas i fall, min. 1:50 mot avlopp och beläggs med membran-
isolering som tätskikt och därefter glidskikt i form av ett lag 0,1 mm plast-
folie. Membranisolering kan bestå av asfalt/papp-konstruktioner, gjutasfalt
eller speciella isolerprodukter för utomhusbruk.

Till cementbruk rekommenderas lågalkalisk cement för att minimera risken
för alkalikiselutfällningar. Cementbruk blandat med vatten till jordfuktig
konsistens, med VCT 0,36–0,4, breds ut över golvytan. Bruket komprimeras
väl.

Läggningsbruket läggs ut i minimum 50 mm tjocklek. Bruket ska ha minsta
medeltryckhållfasthet 15 MPa. Vid brukstjocklekar över 50 mm läggs bruket ut
i två skikt i omedelbar följd, med komprimering av varje skikt för sig.

Cementbrukets ballastgradering ska ansluta till den nedre siktkurvan i figur
nedan.
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Efter komprimeringen avjämnas ytan med putsbräda och fuktas med vatten
från finspridarmunstycke. Därefter täcks bruket med plastfolie och lämnas för
torkning under 3–8 dagar. Under torktiden får bruksskiktet inte belastas med
tyngre last än gångtrafik.

Efter bruksskiktets torkning läggs de keramiska plattorna i fästmassa med
deformationsupptagande egenskaper. Fästmassa ska av tillverkaren vara
dokumenterat frostbeständig. 

Plattor i format ≥25×25 cm bör läggas med dubbellimning, som innebär att
innan plattorna läggs i fästmassan appliceras ett cirka 1 mm tjockt skikt av
fästmassan på plattans baksida. Alternativt kan plattorna läggas i så kallat
flytfix. 

Rörelsefogar utförs vid anslutningspunkter till byggnaden och omkring cirka
6×6 m fält på större ytor samt över dilatationsfogar i byggstommen. Rörelse-
fog i bruket följs upp av rörelsefog i fästmassa och plattskikt. Bruksläggningen
avslutas med droppbleck vid golvytans avslutning mot det fria. Blecket
monteras under membranisoleringen vid golvytans kant. 
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7.2.3 Läggning i fästmassa på golvytor utomhus, med
vattenisolering. GU/VT

Finsats ska vara uppbyggd med fall 1:50 mot avlopp.

Golvytan beläggs med tätskiktssystem avsett för utomhusbruk och för belägg-
ning i fästmassa. För detaljerade anvisningar kontakta respektive tillverkare.

Läggningen görs med tunnskiktsteknik, fästmassan appliceras med tandad
spackel. 

Plattor i format ≥25×25 cm bör läggas med dubbellimning, som innebär att
innan plattorna läggs i fästmassan appliceras ett cirka 1 mm tjockt skikt av
fästmassan på plattans baksida. Alternativt kan plattorna läggas i så kallat
flytfix. 

Mjukfogar erfordras vid anslutningspunkter till byggnaden, och eventuellt i
fält om 6×6 m på större ytor. Över dilatationsfogar i byggstommen krävs
rörelsefogar genom plattskikt, fästmassa och finsats.

1. Underlag
2. Finsats i fall 1:50
3. Membranisolering 

för utomhusbruk

4. Fästmassa
5. Keramiska plattor
6. Fogar
7. Eventuell mjukfog
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7.2.4 Läggning i bruk på golvytor utomhus utan vattenisolering.
GU/VA-B

Finsats ska vara uppbyggd med fall 1:50 mot avlopp. Lättflytande slamma av
cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart innan bruket läggs ut.

Till cementbruk och cementslamma rekommenderas lågalkalisk cement för att
minimera risken för alkalikiselutfällningar. Cementbruk blandat med vatten
till jordfuktig konsistens med VCT 0,36–0,4, breds ut över golvytan. Bruket
komprimeras väl.

Läggningsbruket läggs ut i minimum 50 mm tjocklek. Bruket ska ha en minsta
medeltryckhållfasthet på 15 MPa. Vid brukstjocklekar över 50 mm läggs bruket
ut i två skikt i omedelbar följd, med komprimering av varje skikt för sig.

Cementbrukets ballastgradering ska ansluta till den nedre siktkurvan i figur
nedan.
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Innan plattorna läggs i bruket ska en lättflytande cementslamma bredas ut på
bruksytan. 

Keramiska plattor med vattenabsorption E≤0,5% (bland annat så kallade
granitkeramikplattor) kräver cementslamma med tillsats av vidhäftningsför-
bättrande plastdispersion.

Rörelsefogar erfordras normalt inte utom över dilatationsfogar i
byggstommen.
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7.2.5 Golv utomhus i bruk med läggning i fästmassa, utan
vattenisolering. GU/VA-GBF

Betongunderlaget ska inför läggningen hållas fuktig i två dygn.

Lättflytande slamma av cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart
innan bruket läggs ut. Till cementburk och cementslamma rekommenderas
lågalkalisk cement för att minimera risken för alkalikiselutfällningar.

Cementbruk blandat med vatten till så kallad jordfuktig konsistens med VCT
0,36–0,4, breds ut över golvytan. Bruket komprimeras väl med skyffel eller
trampning, innan plattorna läggs.

Läggningsbruket läggs ut i minimum 40 mm tjocklek. Bruket ska ha minsta
medeltryckhållfasthet 15 MPa.

Vid brukstjocklekar över 50 mm påförs bruket i två skikt i omedelbar följd,
med komprimering av varje skikt för sig. Cementbrukets ballastgradering ska
ansluta till den nedre siktkurvan i figur nedan.
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Efter komprimeringen avjämnas ytan med putsbräda och fuktas med vatten
från finspridarmunstycke. Därefter täcks bruket med plastfolie och lämnas för
torkning under 3–8 dagar. Under torktiden får bruksskiktet inte belastas med
tyngre last än gångtrafik.

Efter bruksskiktets torkning läggs de keramiska plattorna i fästmassa med
deformationsupptagande egenskaper. Fästmassa ska av tillverkaren vara
dokumenterat frostbeständig. 

Plattor i format ≥25×25 cm bör läggas med dubbellimning, som innebär att
innan plattorna läggs i fästmassan appliceras ett cirka 1 mm tjockt skikt av
fästmassan på plattans baksida. Alternativt kan plattorna läggas i så kallat
flytfix. 

Mjukfogar utförs på större ytor i fält om cirka 6×6 m.

Rörelsefogar erfordras inte, förutom över dilationsfog i underlaget.
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7.2.6 Läggning i fästmassa på golv utomhus utan vattenisolering.
GU/VA-F

Finsats ska vara uppbyggd med fall 1:50 mot avlopp.

Läggningen görs med tunnskiktsteknik, fästmassan appliceras med tandad
spackel. Plattor i format ≥25×25 cm bör läggas med dubbellimning, som
innebär att innan plattorna läggs i fästmassan appliceras ett cirka 1 mm tjockt
skikt av fästmassan på plattans baksida. Alternativt kan plattorna läggas i så
kallat flytfix. 

Fästmassa ska vara deformationsupptagande och frostbeständig.

Mjukfogar erfordras vid anslutningspunkter till byggnaden, och eventuellt i
fält om 6×6 m på större ytor. Över dilatationsfogar i byggstommen krävs
rörelsefogar genom plattskikt, fästmassa och finsats.

1. Underlag
2. Finsats i fall 1:50

3. Fästmassa
4. Keramiska plattor

5. Fogar
6. Eventuell mjukfog
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7.3 Trappor
Som ytskikt i in- och utvändiga trappor är keramiska plattor ett ofta valt
alternativ. Plattornas motståndsförmåga mot nötning gör att keramiken har
stora fördelar i offentlig miljö. Det gäller till exempel trappor i anslutning till
järnvägs- och tunnelbanestationer, i skolor, samlingslokaler och andra
offentliga byggnader.

För utomhusanvändning väljs oglaserade torr- eller strängpressade plattor med
låg vattenabsorption, E≤0,5%. På ytor som inte är helt skyddade med skärm-
tak eller liknande är låg vattenabsortion ett krav med tanke på frostexpo-
nering. Plattillverkarens anvisningar bör uppmärksammas. Följande anvis-
ningar gäller vid utomhusbruk, på ytor som helt eller delvis utsätts för fukt-
och frostbelastning. Underlag utgörs av betong eller andra mineraliska
material med motsvarande egenskaper.

De föreslagna konstruktionerna kan tillämpas inomhus eller utomhus.
Produkter för utomhusbruk ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpliga
för detta, bland annat med avseende på frostbeständighet.

Tillverkare kan ha speciella instruktioner som måste tillämpas för att materi-
alets utomhusbeständighet ska kunna tryggas. Följande anvisningar kan i
enskilda fall behöva kompletteras/modifieras efter kontakt med tillverkare.
Utomhusbeläggningar och trappor kan utsättas för saltning vintertid varför
speciella produkter för läggning och fogning kan väljas enligt tillverkares
anvisningar. 

Anvisningen beskriver två konstruktionsprinciper:

T/B – Plattläggning på trappor i bruk

T/F – Plattläggning på trappor i fästmassa
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7.3.1 Plattor på trappor i bruk. T/B 

Trappan kan vara gjuten i betong eller murad och putsad. Putsbruk på
murverk ska vara av hållfasthetsklass A eller B.

Plattläggning i bruk utförs med fast förankring mot underlaget. Betong-
underlag ska inför läggningen hållas fuktigt två dygn. Lättflytande slamma av
cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart innan bruket läggs ut.

Till cementbruk och cementslamma rekommenderas lågalkalisk cement för att
minimera risken för alkalikiselutfällningar.

Cementbruk blandat med vatten till så kallad jordfuktig konsistens med VCT
0,36–0,4 breds ut över plansteg och vilplan. Brukets komprimeras väl,
antingen innan plattorna läggs, med skyffel eller trampning, eller efter att
plattorna lagts, genom nedbankning med gummiklubba. Läggningsbruket ska
läggas ut i minimum 30 mm tjocklek. Bruket ska ha minsta medeltryckhåll-
fasthet 15 MPa. Cementbrukets ballastgradering ska ansluta till den övre
siktkurvan i figur nedan.
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Innan plattorna läggs i det utlagda bruket breds lättflytande cementslamma ut
på bruksytan. Keramiska plattor med vattenabsorption E < 0,5% (bland annat
så kallade granitkeramikplattor) kräver cementslamma med tillsats av vidhäft-
ningsförbättrande plastdispersion.

Plattorna läggs så att planstegets plattor går ut över anslutande plattor i
sättsteget. På trappnosen kan alternativt hörnlist eller trappnoslist monteras
och plattorna läggas mot denna. Särskilda trappnosplattor finns på
marknaden. De har refflad yta närmast framkanten för halkskydd. 
Vissa typer är vinklade så att fogen flyttas ner på sättsteget.

Vid sättning av sättstegsplattor anbringas bruk, vanligen KC 10/90/325, med
smidig konsistens på plattans baksida och plattan muras fast på sättsteget som
före sättningen borstats in med lättflytande cementslamma. 

Om plattor i samma format använd i anslutande golvyta/ytor bör fogbredd i
trappan motsvara fogbredd i golvytan. Golvfogar och fogar i trappan bör
linjera vid lika format.
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7.3.2 Plattläggning på trappor i fästmassa. T/F 

Trappan kan vara gjuten i betong eller murad och putsad. Putsbruk på
murverk ska vara av hållfasthetsklass A eller B.

Monteringen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga applicering av
fästmassan 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 av plattyp.

Strängpressade klinkerplattor – minimum 12 mm

Torrpressade klinkerplattor – minimum 7 mm

Plattor med format ≥25×25 cm och samtliga format utomhus, bör läggas med
dubbellimning, som innebär att innan plattorna läggs i fästmassan appliceras
ett cirka 1 mm tjockt skikt av fästmassan på plattans baksida.

Vid plattläggning på betong måste hänsyn tas till betongens ålder.

På betong yngre än två månader från gjutningstillfället ska normalt inte
keramiska plattor monteras i fästmassa.

Fästmassan ska vara deformationsupptagande och frostbeständig.

Plattorna ska läggas med tryck och en vridande rörelse för att maximal
bakfyllnad ska uppnås.

1. Underlag
2. Fästmassa
3. Keramiska plattor

4. Fogar
5. Fästmassa
6. Sättstegsplattor
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Plattorna läggs så att planstegets plattor går ut över anslutande plattor i
sättsteget. På trappnosen kan alternativt hörnlist eller trappnoslist monteras
och plattorna läggas mot denna. Särskilda trappnosplattor finns på
marknaden. De har refflad yta närmast framkanten för halkskydd. 
Vissa typer är vinklade så att fogen flyttas ner på sättsteget.

Om plattor i samma format används i anslutande golvyta/ytor bör fogbredd i
trappan motsvara fogbredd i golvytan. Golvfogar och fogar i trappan bör
linjera vid lika format.
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7.4 Badanläggningar
En offentlig badanläggning är en stor investering som kräver noggrann
planering och kunskap vid projekteringen. Materialval för golv, väggar och
bassänger är avgörande för anläggningens säkerhet, skötsel- och driftskost-
nader. Det keramiska materialet har av tradition och erfarenhet länge varit det
förhärskande med tanke på slitstyrka, hygien, krav på halkskyddande
egenskaper och inte minst estetiska värden. 

Krav på vattentäta skikt hos golv och väggar ställs med hänsyn till att ytorna
utsätts för kontinuerlig och intensiv vattenbegjutning 10–15 timmar per dygn.
Kraven är avsevärt större än de som gäller i bostadens våtutrymmen där
Byggkeramikrådets Branschregler, BBV kan tillämpas. 

Här behandlas väggar, golv och bassänger i badanläggningar. Anvisningarna
kan också användas i tillämpliga delar för liknande lokaler i andra idrotts-
anläggningar, skolor och liknande. 

7.4.1 Väggar

Väggar gjuts i betong, oftast vattentät betong kvalitet K 30. Alternativt kan
väggunderlag för tätskikt och plattor vara formstabila, icke fuktkänsliga
skivor, monterade enligt tillverkarens anvisningar. Plattor för väggbeklädnad i
våta utrymmen bör vara av klinkerkvalitet med vattenabsorption 0–0,5%.
Även plattor med högre vattenabsorption kan rekommenderas av vissa
tillverkare. Plattsättning sker i cementbunden fästmassa på tätskikt direkt på
betongen. Fogning mellan plattorna utförs med cemenbunden fogmassa alter-
nativt härdplastbunden (vanligen epoxi) på särskilt utsatta områden, vid
duschar och liknande.

I bastu är det traditionella materialet träpanel. För bastur som används flera
timmar dagligen utsätts träpanelen för stora påfrestningar. Erfarenheten har
visat att glaserade klinkerplattor är ett ur underhållsynpunkt bra val för både
väggar och tak i bastur. Väggar vid sittplatser förses då med trälister eller
brädor så att man kan luta sig mot väggen utan att komma i kontakt med de
varma klinkerplattorna.
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7.4.2 Golv
Duschrum

Plattor av klinkerkvalitet med vattenabsorption 0–0,5% bör väljas. Även
plattor med högre vattenabsorption kan rekommenderas av vissa tillverkare.
Golvlutning minst 1:50 mot brunnar eller rännor. Duschplatser kan förses
med lokalt nedsänkt golvyta. 

Omklädningsrum

Golv i omklädnadsrum bör ha samma typ plattor, med samma grad av
halkskydd, som duschrum. Golvet utrustas gärna med golvvärme och
golvavlopp. Fogning utförs med cementbunden fogmassa.

Bastu

Golv i bastu bör ha samma kvalitet som i duschrum. Golvet förses med
avlopp eller lutning mot duschutrymme. Vanliga golvbrunnar passar inte i
bastur eftersom värmen gör att vattnet i vattenlåset snabbt avdunstar med
dålig lukt som följd. I stället kan en så kallad spygatt användas som utan
vattenlås kopplas till ett avlopp i ett angränsande utrymme.

Bassängrum

Golv kring bassäng och på andra kraftigt vattenbelastade ytor gjuts i vattentät
betong kvalitet K40. Plattor av klinkerkvalitet med vattenabsorption 0–0,5%
bör väljas. Även plattor med högre vattenabsorption kan rekommenderas av
vissa tillverkare. Lutning mot golvavlopp minst 1:50. 

Läggning av plattor kan ske i bruk direkt på betongen alternativt på finsats
eller i bruk eller fästmassa på golvavjämning. Där stora deformationer väntas
kan flytande golv enligt golvtyp GB2 väljas. Fogning utförs med cement-
bunden fogmassa. På sluttande golv närmast bassäng med skvalpränna
nedsänkt i golvet bör fogning utföras med härdplastbunden fogmassa
(vanligen epoxi) ske. 

Halkskydd

Golv i en badanläggning har större eller mindre halkrisk med tanke på
förekomst av stora mängder vatten med inslag av tvål, schampo och liknande
produkter. 

För samtliga barfotautrymmen, omklädningsrum och liknande, för golv i
duschutrymmen och golv kring bassänger, bassängbottnar i områden för ej
simkunniga, vattendjup <80 cm, bassängbotten vid vågmaskin, höj- och
sänkbara bassängbottnar, plaskbassänger, trappor som leder ner i vatten,
trappor med bredd max 100 cm med räcken på båda sidor som leder ner i
vatten samt lejdare och trappor utanför bassängområdet väljs plattor med
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halkdämpning minst enligt klass B. För trappor som leder ner i vatten, och
inte rekommenderas för halkdämpningsklass B enligt ovan, botten i så kallad
genomgångsbassäng och lutande bassängkanter väljs plattor med halk-
dämpning minst enligt klass C.

För rullstolsramp/barnsvagnsramp i torrt utrymme väljs halkdämpande plattor
minst motsvarande klass R11. Se även 4.17 om halkskydd.

7.4.3 Bassänger

Bassänger och golvytor kring dessa gjuts i vattentät betong kvalitet K40.
Gjutningen av betongen bör göras mot träform för att säkerställa bästa
möjliga underlag för plattsättningen. Om gjutning skett mot slät form måste
ytorna bearbetas med krysshamring, blästring eller fräsning före plattsättning.
Eventuell formolja ska avlägsnas.

Efter tre månader bör bassängen täthetskontrolleras genom provtryckning.
Bassängen vattenfylls och vattennivån kontrolleras under 3–4 veckor med
avseende på eventuell onaturlig vattenavgång. För kontroll av sjunkning av
ytan på grund av avdunstning kan tätt referenskärl finnas i anslutning till
bassängen. Bassängen besiktigas med avseende på sprickor och håligheter 
som ska åtgärdas innan plattsättningen påbörjas. För tävlingsbassänger gäller
stora krav på måttoleranser som på bassänglängd 25 m får vara minimum
25 000 mm och max. 25 030 mm. Hänsyn till detta måste tas i konstruktion,
formsättning och gjutning med hänsyn till väntad betongkrympning. 

Slutlig bassänglängd kan lämpligen kontrolleras genom utstockning av ena
kortsidan före plattsättning. Alternativt görs plattsättning med traditionell
bruksättning. 

Glaserade plattor av klinkerkvalitet med vattenabsorption 0–0,5% bör väljas.
Även plattor med högre vattenabsorption kan rekommenderas av vissa
tillverkare.

Plattsättningsarbeten kan påbörjas tidigast tre månader efter gjutning eller om
täthetsprovning utförs, tidigast tre månader efter avslutad provning. Om
metod med mellanskikt (se nedan) används kan mellanskiktet utföras omkring
en månad innan plattsättningen påbörjas.

Bassängbotten

Alternativ 1. Plattor kan läggas i bruk direkt på bassängbotten enligt golvtyp GB1. 

Cementslamman för grundning av underlaget och för utspridning på det
komprimerade läggningsbruket ska ha inblandning av lämplig plastdispersion
för tillräcklig vidhäftning. Cement till slamma och läggningsbruk bör vara
lågalkalisk.
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Alternativ 2. Dubbellimning med högpresterande cementbunden fästmassa
med deformationsupptagande egenskaper på brädrivet betongunderlag.
Ojämnheter bredspacklas. Dubbellimning innebär att fästmassan först dras ut
på underlaget med slät spackel och dras av med tandad spackel. Innan
plattorna monteras ska de förses med ett tunt, heltäckande lager fästmassa på
baksidan varefter de omedelbart monteras.  

Alternativ 3. Dubbellimning med högpresterande cementbunden fästmassa
med deformationsupptagande egenskaper på mellanskikt av 40–50 mm
cementbruk. Mellanskikt färdigställs min. en månad före plattsättning.
Cement till mellanskikt bör vara lågalkalisk.

Fogning sker normalt med cementbunden fogmassa. 

Bassängväggar

Alternativ 1. Dubbellimning med högpresterande cementbunden fästmassa
med deformationsupptagande egenskaper direkt på betongunderlag gjutet mot
träform. Mindre ojämnheter bredspacklas. 

Alternativ 2. Dubbellimning med högpresterande cementbunden fästmassa
med deformationsupptagande egenskaper på mellanskikt av puts. Behand-
lingen inleds med  tunngrundning med cementbruk av hållfasthetsklass A.
Därefter putsas ytorna med cementbruk av hållfasthetsklass A i påslag om
maximalt 10 mm per behandling i 10–20 mm eller erforderlig tjocklek. Platt-
sättning görs med cementbunden fästmassa genom dubbellimning tidigast en
månad efter att mellanskiktet är färdigt.

Fogar i bassäng utsätts för kraftigt påverkan av vatten (erosion), bassäng-
kemikalier och rengöringsmedel. För fogning rekommenderas därför i första
hand härdplastbundna fogmassor, vanligen epoxi. Cementbundna fogar kan
användas men man måste räkna med återkommande behov av underhåll.
Härdplastbundna fogar bör alltid utföras vid bassängkanter, skvalprännor,
ovan och cirka 0,5 m under vattenlinjen på bassängväggar och kring detaljer
som inloppsmunstycken. Terapibassänger och bubbelpooler bör i sin helhet
fogas med härdplastbunden fogmassa.

Alternativ

Alternativt till ovan beskrivna metoder för gjutning, vattentätning och platt-
sättning i bassänger finns möjlighet att montera plattorna på isolerande skikt
av speciella tätskiktsmembran, avsedda för bassänger och med egenskaper
som klarar vattentryck och de kemiska påverkningar som uppstår av bassäng-
vattnet. Sådana konstruktioner ska göras i samråd med respektive tillverkare
av tätskiktsprodukterna. 
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7.4.4 Checklista vid planering/projektering 
av offentliga badanläggningar

Följande checklista är baserad på en utredning av Svenska Kommunförbundet.

Historik

❏ Första generationen. 1920–1930-talen.

Tvagningsinrättningar. Bad/dusch fanns sällan i lägenheter. Inga eller små
bassänger.

❏ Andra generationen. 40–50-talen.

Tävling och motion. Vattenytan under golvnivå.

❏ Tredje generationen. 60–70-talen.

Tävling, hopp, motion, rekreation, undervisning. Vattenytan i golvnivå. 

Utomhusbassänger.

❏ Fjärde generationen. 80–90-talen.

Äventyrsbad + övriga funktioner, vattenrutschbanor, grottor, vågbassänger,
bubbelpooler.

Bassänger med rundade former. Ytor för samvaro och förtäring.

Verksamheten

❏ Verksamheten skall styra utformningen – inte tvärt om.

❏ Ändamål: möjlighet för besökarna till:

– spännande och roliga lekar med vatten

– vila och avkoppling

– meningsfull simundervisning

– motionssimning

– elitsimträning

– att se och bedriva simtävling

– att göra sig ren
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Materialval

❏ Material skall väljas så att reparationer och underhåll kan skjutas långt
fram, även om det blir dyrare i byggskedet.

❏ Rutinerade konsulter förleds ibland att likställa kvalitéer i bostadens
duschrum med badanläggningar där duschar kan utnyttjas intensivt 10–15
timmar om dygnet. Fel!

❏ Golv som regelbundet utsätts för vattenbegjutning bör aldrig ha mindre
lutning än 1:50.

❏ Golv i omklädningsrum bör ha samma kvalité som duschrummets golv.

❏ Golv i omklädningsrum bör ha golvvärme för snabb upptorkning av ev.
vatten. Golvet bör ändå ha golvavlopp.

❏ Golv i duschrum skall luta 1:50. Alternativt utförs duschplatserna med
något försänkt golv och med enkel lutning mot en ränna utefter väggen
innerst vid duschplatserna.

❏ Golv i duschplats skall vara strävt – så strävt att det blir mycket svårt att
göra rent med trasa. Högtryckspruta eller skurmaskin bör användas.
Materialval med tanke på sura eller alkaliska rengöringsmedel i kombi-
nation med mekanisk bearbetning (epoxifogar).

❏ Golv i bastu bör ha samma kvalitet som i duschrummet. Avlopp bör ordnas
så att vattnet rinner ut i duschrummet. Vanliga golvbrunnar kan inte
användas i bastu. Avlopp i bastu bör vara s.k. spygatt.

❏ Väggar och tak i bastu är normalt träpanel. Påfrestningen blir för stor på
träpanel i bastu vid bad som är öppna varje dag. Där bör väggar och tak
förses med glaserade klinkerplattor. Vägg vid sittplatser förses med lister
eller bräda som ryggstöd.

Bassängrum
– Golv lättstädat (maskin) god halksäkerhet. God lutning mot brunnar.

– Väggar utformas med tanke på ljudabsorption.

– Skvalpränna med galler i golvnivå.

Bassänger
– Tätsintrade, glaserade klinkerplattor på botten och bassängväggar. 

– Epoxifogar vid vattenytan.

– Tolerans för tävlingsbassäng 25 m = min 25 000 mm, max 25 030 mm.

– Bästa djup för tävlingssim = 1,8 m.
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Funktioner

❏ Bassängrummets funktioner:

– simidrott, motion, träning, tävling

– simundervisning

– lugn och njutbar avkoppling

– lek och stoj

Oförenligt i samma lokal …

Moderna anläggningar är uppdelade i olika lokaler.
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7.5 Golvvärmekonstruktioner

Fig 1. I ett rum med traditionell radiatoruppvärming är det svårt att uppnå en
idealisk värmefördelning i höjdled. Den varma luften stiger uppåt och hamnar nära
taket medan området vid golvet blir rummets kallaste del. 

Fig 2. I ett rum med golvvärme är luften varmast vid golvet. Värmen överförs till
största delen genom behaglig strålning. Vi kan få cirka 21 grader i huvudhöjd och ett
par grader varmare vid fötterna. 
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Det finns en mängd system och produkter för golvvärme. Huvudalternativen
är vattenburen, eldriven och luftburen värme. Alla tre alternativen har både
fördelar och nackdelar. De kräver olika förutsättningar och är mer eller
mindre lämpade i skilda situationer. 

Golvvärme är lågtemperatursystem vilket innebär att stora ytor med relativt
låg temperatur överför värmen till rummet. Temperaturskillnaden mellan det
värmande golvet och rumsluften blir liten, bara några få grader. Det betyder
bland annat att ökad andel av överföringen sker genom behaglig och mjuk
värmestrålning.

Ett rätt dimensionerat golvvärmesystem, fackmässigt förlagt och installerat i
ett hus/ett rum med lämpligt utformad värmeisolering medför normalt en
behaglig och ekonomiskt fördelaktig lösning.

Vid jämförelse mellan traditionell radiatoruppvärmning och golvvärme visar
det sig att vid radiatoruppvärmning (se fig.1) överförs den allra största delen
av värmen genom luftrörelser, konvektion. Radiatorn värmer upp luften som
stiger upp mot taket. För att få strax över 20 grader i brösthöjd krävs en
värmetillförsel som kan vara onödigt hög. 

I ett väl fungerande golvvärmesystem är golvet rummets varmaste del. En stor
del värmen, drygt hälften, överförs genom värmestrålning och en mindre del
genom konvektion. Mindre andel luftrörelser innebär mindre risk att damm,
allergener, bakterier, kvalster och liknande virvlar omkring i luften. Med
golvvärme kan vi sänka rummets temperatur med några grader utan att det
blir kallt om fötterna och hjärnan får signalen ”jag fryser”. Det kan ske med
bibehållen, angenäm temperatur i brösthöjd och innebär energibesparing. (Se
fig. 2) Det förutsätter att golvvärmen är riktigt dimensionerad och att golvet,
men också ytterväggar och tak, är väl isolerade. 

När golvet blir rummets varmaste, och torraste, del minskar risken för mikro-
biell tillväxt av mögel och bakterier.

Ett betonggolv på mark bör ha en värmeisolering minst motsvarande
200–300 mm cellplast. Viktigt också att golvet är väl dränerat. Från ett
oisolerat betonggolv med golvvärme kan en stor del av energin försvinna ner i
marken. 
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7.5.1 Eldrivna system

Elsystem finns i en mängd varianter. Kablar eller mattor som matas direkt
med 230 volt från elnätet är i allmänhet tillförlitliga och möjliga att reparera
om de utsätts för skada. Andra system bygger på skyddsklenspänning, 50 volt
eller mindre. De är försedda med transformatorer och kan bestå av värmande
folier eller nät. 

Fördelar med elsystem är att de kan installeras på mindre ytor, till exempel vid
badrumsrenovering, utan stora initialkostnader. De är lätta att styra med hjälp
av termostater och givare i golvet. 

Eldrivnas system bygger antingen på att kablar eller mattor är inspacklade i
avjämningsmassa eller ingjutna i betong. Båda alternativen utgör bra underlag
för läggning av keramiska plattor. Normalt läggs plattorna i cementbunden
fästmassa med deformationsupptagande egenskaper. Fogning kan utföras med
fogbruk som har tillsatser som ger viss elasticitet och förbättrar vidhäftningen. 

Förläggning av värmekablar ska utföras av behörig elinstallatör. Alternativt
kan arbetet utföras av annan yrkekategori förutsatt att personen i fråga är
anställd i behörigt elinstallatörsföretag. Inspackling av kabeln är ett byggnads-
arbete som får utföras av plattsättare eller andra kategorier. 

System baserade på värmefolier och liknande drivs normalt med skyddsklen-
spänning ≤50 volt. Det kan råda tveksamhet om dessa passar in i keramiska
golvkonstruktioner, bland annat med tanke på krav på vidhäftning mellan
olika skikt och folien. Tillverkaren av golvvärmesystemet bör alltid tillfrågas
om konstruktionen lämpar sig för keramiska plattor och hur dessa i så fall ska
appliceras. 

7.5.2 Vattenburna system

Vattenburna system bygger på rör/slangar med cirkulerande varmt vatten
inbyggda i golvet. De kräver normalt högre bygghöjder än elsystem och
lämpar sig allra bäst vid nyproduktion då samtliga golv i till exempel en villa
kan förses med anpassade installationer i olika rum som kan styras centralt.
Vattensystem har den fördelen att man kan använda olika värmekällor, olja,
gas, fjärrvärme, pellets, värmepumpar eller el. Det finns även vattenburna
system med lägre bygghöjd som kan användas vid renovering. Normal rördia-
meter är 20 mm, vid tunnare system 12 mm. 

Vid anslutning av vattenburen golvvärme till befintliga system med cirkule-
rande vatten för radiatorer, måste en pump-shuntgrupp installeras för att
anpassa radiatorvattnet till lägre temperatur.   
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Vattenburna system lämpar sig för keramiska beläggningar under förutsätt-
ning att konstruktionen erbjuder ett underlag för keramiken med tillräcklig
böjstyvhet och som är fast förankrat i omgivande byggnadsdelar. Konstruk-
tioner med rör inlagda i spårade skivor kan vara tveksamma med tanke på att
böjstyvheten i skivan kan ha förlorats. Skivor som ligger löst som en
”flytande” konstruktion är inte lämpliga som underlag för keramiska plattor.
Tillverkaren av golvvärmesystemet bör alltid tillfrågas om konstruktionen
lämpar sig för keramiska plattor och hur dessa i så fall ska appliceras.

7.5.3 Luftburna system

Luftburna system bygger på att kanaler för cirkulerande varm luft är ingjutna
i betongplatta på mark eller i mellanbjälklag. Värmeaggregat förser kanalerna
med varmluft som kan styras till de olika rummen. Systemet förutsätter
normalt nyproduktion. Fördelar med luftburen golvvärme är säkerhet tack
vare att luften är ett i sammanhanget harmlöst medium och att uttorkning av
byggfukt kan ske effektivt.

Luftburna system lämpar sig utmärkt för keramiska plattor som normalt läggs
på betongunderlag, med eller utan avjämningskikt, i cementbunden fästmassa
med deformationsupptagande egenskaper.

Tillverkaren av golvvärmesystemet bör alltid tillfrågas om konstruktionen
lämpar sig för keramiska plattor och hur dessa i så fall ska appliceras.
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7.5.4 Ytskikt

Ett värmegolv kan förses med en rad olika ytmaterial. Det är viktigt att
golvmaterialet har god värmeledningsförmåga så att verkningsgraden blir hög
och att värmen överförs så snabbt som möjligt från rör eller kablar till golvet,
sprids i sidled och vidare till rumsluften. Snabb överföring betyder för vatten-
burna system att temperaturen i rören kan hållas nere och att elsystem inte
behöver överdimensioneras.

Tunga ytmaterial har de bästa värmeledande egenskaperna medan lätta, mjuka
material har värmeisolerande förmåga och minskar verkningsgraden. Trä,
plast, och linoleum får inte utsättas för högre temperatur än 27ºC. 

Keramiska plattor, glaserade eller oglaserade klinkerplattor, är ett av de mest
gynnsamma alternativen och finns att tillgå i en mängd format, färger och
ytstrukturer. Keramik har mycket god värmeledningförmåga och sprider
värmen snabbt i sidled från rör eller kabel. Vissa system har aluminiumplåtar i
konstruktionen för att förbättra värmespridning i sidled. Sådana kan vara
överflödiga med keramik som ytskikt.

Keramikens höga värmekapacitet, förmågan att magasinera värme, innebär
fördelar som utnyttjats i hundratals år i kakelugnar. I och med att värmen
stannar längre i golvet blir de intermittenta inkopplingarna av värmen, som
sköts av termostaten, färre. Detta torde vara skonsamt för ingående kompo-
nenter i el- och vattensystem, med ökad livslängd och säkerhet som följd. Med
framtida krav på energihushållning kan tunga konstruktioner med keramiska
plattor utnyttja billig ”nattström” genom att magasinera värmen från natt till
dagtid.

För att eliminera risken att de keramiska plattorna kan skadas vid en eventuell
överhettning av golvet ska relativt tätsintrade plattor väljas med vattenab-
sorption E≤6%. De allra flesta plattor avsedda för golv uppfyller kravet och
har oftast avsevärt lägre vattenabsorption. Anledning till överhettning kan
vara att en del av golvet fått ett värmeisolerande skikt, till exempel en hög
med tvättkläder eller en madrass. Då termostatens givare troligen ofta finns på
något annat ställe i golvet, får inte termostaten signalen att golvet är för
varmt. 
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7.5.5 Förutsättningar för läggning av keramiska plattor

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor är en idealisk ytbeläggning på
värmegolv ur värmefördelningssynpunkt och många andra aspekter. Läggning
görs normalt i cementbundna fästmassor med deformationsupptagande
egenskaper. 

När värmekablar är ingjutna i betong kan läggning utföras direkt på
brädriven betongyta eller på yta av avjämningsmassa. På yta av avjämnings/
spackelmassa med inspacklade värmekablar eller -mattor läggs plattor också i
fästmassa. 

Golvkonstruktioner med vattenburen golvvärme har ofta skivmaterial över
värmerören. För beläggning med keramiska plattor krävs att skivorna är
formstabila, har tillräcklig böjstyvhet och är förankrade till byggstommen.
Plattläggning på löst liggande skivor i så kallade flytande konstruktioner är
inte lämplig.

Fogning av klinkerplattor på värmegolv kan lämpligen utföras med cement-
bundna fogmassor som är plastmodifierade för ökad vidhäftning och viss
elasticitet.
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7.6 Stora plattor
7.6.1 Allmänt 

Definition

Med stora plattor avses plattor med kantlängder på 250 mm eller större.
Dessa plattor har egenskaper som man bör ta hänsyn till vid val av platta för
det aktuella projektet och dess förväntade belastning.

Här följer några grundläggande riktlinjer men för mer exakta uppgifter för
specifika projekt bör man kontakta den aktuella materialleverantören.

Utformning (rektangulära och kvadratiska plattor)

Den spänning som finns i materialet accentueras och får sin slutgiltiga effekt
vid bränningen. I kvadratiska plattor är spänningen densamma på alla av
plattans kanter då kantmåtten är lika stora runtom. Skillnaden med rektang-
ulära plattor är att det blir en större spänning på de kanter som har det
längsta kantmåttet och det kan bidra till att plattans slutgiltiga form blir
aningen konvex eller konkav.

Man bör tänka på dessa eventuella avvikelser vid läggning av rektangulära
stora plattor. Speciellt vid förbandsläggning där det kan finnas risk för fog-
språng. För att uppnå önskat resultat vid färdigt utförande bör 1/3 förband
vara den maximala förskjutningen.

Egenskaper

Beroende på tillverkningsmetod och ingående lerråvara får keramiska plattor
olika fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper. Valet av platta och
monteringsmetod blir därför avgörande för en konstruktions hållbarhet och
livslängd.

Keramiska plattors egenskaper identifieras genom dess tillverkningsmetod och
vattenabsorption. Med den informationen finner man den aktuella plattans
fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper i standard SS-EN 14411:2007.
Plattor med låg vattenabsorption har generellt mycket goda fysikaliska,
kemiska och mekaniska egenskaper, medan plattor med högre vattenab-
sorption normalt har något lägre prestanda.
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7.6.2 Underlaget

Underlaget ska vara torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från fett,
formolja och liknande.

Vad gäller underlagen så bör man i möjligaste mån sträva efter att montera
dessa plattor på massiva konstruktioner såsom betong, murverk, puts eller
avjämningsmassor. Men det går även bra att montera dessa plattor på väggar
av skivkonstruktioner. Temperaturen skall överstiga +10°C på såväl under-
laget, fästmassan och keramiken.

Massiva underlag

Oberoende av den valda plattans kantmått är det av yttersta vikt att
kontrollera att underlaget är plant och utan svackor. Eventuella håligheter
som kan förekomma ska ilagas innan montering av plattor påbörjas. 
På grund av stora plattors toleranser bör man vid förbandsläggning välja max
1/3 förband.

Skivkonstruktioner

Dessa underlag är normalt sett plana under förutsättning att skivorna
monterats på ett korrekt sätt enligt skivtillverkarens monteringsanvisning. 
Det bör tas stor hänsyn till underlagets ytjämnhet vid val av stora plattor samt
överväga max 1/3 dels förband med tanke på toleranserna i plattan.

Förbehandlingar/förarbeten

Information om förbehandling av underlaget finns i monteringsanvisningen
från tillverkaren av fästmassan. Generellt gäller dock att lagning/spackling av
håligheter och svackor ska göras med massor som är mineraliskt bundna;
cement eller gips/anhydrit, (ska alltid primas), och med tillräcklig hållfasthet
för den förväntade belastningen/påverkan. Eventuella försänkningar/fasningar
i skivskarvar spacklas ut med ovan nämnda spackel. I normalfallet bör sedan
underlaget förbehandlas med primer för att säkerställa vidhäftning mellan
underlaget och fästmassan.

Verktyg

Vid montering av stora plattor är det viktigt att välja rätt fixkam med rätt
storlek på tandning. I normalfallet har fästmassetillverkaren tydliga anvis-
ningar vilka tandningar som ska användas beroende på den förväntade belast-
ningen/påverkan av den aktuella ytan. Mängden fästmassa som tandspackeln
sprider är av yttersta vikt eftersom detta är en avgörande faktor för tryckhåll-
fastheten på platta och fästmassa samt för vidhäftningen.
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7.6.3 Förväntad belastning

Innan plattsättning bör tilltänkta belastningar
identifieras och åtgärder säkerställas för korrekt
utfört arbete och för önskat resultat.

Mekanisk belastning

Den allvarligaste formen av mekanisk belastning
är rullande hjul vilka skapar högt kontakttryck
mellan hjulen och golvytan, olika typer av hjul,
t.ex. luftgummihjul, solida gummihjul, vulcol-
anhjul, polyamidhjul och stålhjul skapar olika
kontakttryck. 

Kemisk belastning

Då plattorna förväntas bli utsatta för kemisk belastning i industrier som t.ex.
mejerier, bryggerier och liknande krävs att plattan har tillräcklig kemikaliere-
sistens mot den eller de kemikalier som den kommer att bli utsatt för. Plattans
kemikalieresistens väljs med beaktande av den grad av belastning och de typer
av kemikalier den förväntas bli utsatt för.

OBS, om enbart begränsad exponering är möjlig, se till att ta bort föroreningar
så fort som möjligt. Informera beställare om att lämplig städrutin dvs. metod
och frekvens skall tas fram.

Termisk belastning

Om plattor förväntas utsättas för temperaturvariationer på grund av klimat,
spill av varma vätskor eller angränsning till varma eller kalla utrymmen, måste
hänsyn tas till de termiska rörelser det kan tänkas orsaka hos plattan. Plattans
grad av resistens mot termiska rörelser provas enligt tidigare nämnda standard.
Således väljs platta med hänsyn till förväntad termisk belastning och plattans
provningsresultat enligt standard. 

I utomhusapplikationer gäller generellt att ljusa kulörer har en högre resistens
mot termiska rörelser än vad de mörka kulörerna har. Detta tillsammans med
plattans storlek är avgörande faktorer.
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7.6.4 Fästmassor & Vidhäftning

Flytfix tillhör oftast kategorin högpresterande fästmassor som har mycket
goda vidhäftnings- och hållfasthetsegenskaper, normalt högre tryckhållfasthet
och oftast snabbhärdande. Fästmassans och även fogmassans blandningsför-
hållande (VCT) samt öppentid måste följas, annars kan produktens tekniska
egenskaper försämras eller gå förlorade.

Den lösa konsistensen är nödvändig för att få full täckning under plattorna
vilket är en förutsättning för att konstruktionen skall hålla. Denna typ av
fästmassa kan endast användas vid beläggning av stora plattor på golv. 

Vid väggbeklädnader används fästmassor med traditionell konsistens, för att
säkerställa full täckning av plattan så ska dessa dubbellimmas. Med dubbel-
limning menas att fästmassan appliceras på såväl plattans baksida som på
underlaget.

Vid montering enligt tunnskiktsteknik används olika typer av fästmassor. De
kan indelas i tre huvudgrupper:

Cementbundna fästmassor, organiskt bundna fästmassor, och härdplastbundna
(reaktionsbundna) fästmassor.

Cementbundna fästmassor (C)

Cementbundna fästmassor är normalt avsedda att fungera i tunna skikt som
fästmedel mellan plattor och underlag. Vissa fästmassor kan ibland också
användas som spackelmassor, till exempel för att utjämna ett underlag före
plattsättning.

Om sådan spackling utförs i tjockare skikt än 7–8 mm ska fästmassan
normalt härda före plattsättning. Samma gäller om cementbundna fästmassor
används för att fylla ut större håligheter i keramiska dekorelement som lister
och liknande före plattsättning.

Organiskt bundna fästmassor (D)

Organisk bundna fästmassor, ”kakellim”, kan främst användas för montering
av kakelplattor på väggar i torra utrymmen. Eftersom bindemedlet är
torkande ska de inte användas för storformatiga plattor eller tätsintrade
plattor på underlag av tätskikt eftersom lufttillträdet inte är tillräckligt för att
vattnet i massan ska kunna avdunsta. De flesta organiskt bundna fästmassor
kan återupplösas av vatten och är alltså inte lämpliga i våtutrymmen. Det
förekommer några vattenbeständiga sådana massor på marknaden som
rekommenderas för väggar, dock ej på golv eller i våtutrymmen.
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Härdplastbundna fästmassor (R)

Härdplastbundna fästmassor (t.ex. epoxymassor) används vid speciella appli-
kationer då plattor ska monteras på underlag med stora rörelser såsom stål
eller liknande. Det finns vissa arbetshygieniska begränsningar för använd-
ningen och de som arbetar yrkesmässigt med produkterna måste ha en speciell
utbildning och genomgått hälsoundersökning.

7.6.5 Arbetsmetod / Teknik

Läggning på golv

Stora plattor monteras med flyt-
fix, i de fall detta inte görs ska
plattorna dubbellimmas för att få
full bakfyllnad. Det vill säga att
fästmassan appliceras såväl på
plattans baksida som på under-
laget innan montering sker.

Sättning på vägg

Vid sättning på vägg så ska montering ske genom dubbellimning som finns
beskrivet enligt ovan, för att säkerställa vidhäftning och full bakfyllnad av
plattan.

Förslag på hjälpmedel

Det finns flera arbetsmetoder för läggning av stora plattor i flytfix. En kan
vara att använda sig av sugplattor som är läggningsergonomiska för lyft av
stora plattor och en annan metod bygger på att använda sig av plastkilar och
kiltång. 
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7.6.6 Fogar

Fogning ska ske med av tillverkaren rekommenderat fogbruk beroende på
vilka plattor som använts och i vilken typ av belastning/miljö som belägg-
ningen/beklädnaden monterats. Fogen har bland annat till uppgift att ta upp
toleranser i plattans längd och breddmått, men även till viss del att ta upp de
rörelser som överförs i ytskiktet.

Rekommenderad fogbredd (om inget annat anges)

5–9 mm för strängpressade (våtpressade) klinkerplattor

3–6 mm för torrpressade klinkerplattor

2–3 mm för kakelplattor

1,5–2 mm för kantslipade (”rectified”) plattor

OBS! Fogarna ska för ögat uppfattas ha väsentligen samma bredd över hela
den keramiska beklädnaden/beläggning.

Fogsprång

Vid arbete med stora plattor har underlaget en stor betydelse på färdigt
utförande och eventuellt fogsprång. Vid förbandsläggning av stora plattor bör
max 1/3-förband övervägas för att undvika generande fogsprång.

För riktlinjer och toleranser för fogsprång se kapitel 9.8.1 eller Byggkeramik-
rådets Branschregler för Våtrum, BBV.

Rörelsefogar

För rörelsefogar i ytskiktet ska fogmassan vara avsedd för användningsom-
rådet.

Rörelsefogar utförs normalt i ytskiktet vid materialövergångar, nyproduktion
där risk finns för rörelser i underlaget och vid anslutningspunkter till
byggnaden. Vissa tillverkare av fästmassa rekommenderar fältindelning då
större ytor ska beläggas/beklädas. I normalfallet varierar dessa fält mellan
3–6 meter i kvadrat. Dilatationsfogar i den bärande konstruktionen ska
utföras i samma position, läge och storlek genom ytavjämning, fästmassa och
ytskikt.
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7.7 Plattor med spår i

7.7.1 Definition 

Med detta menas kakel eller klinkerplattor med sågade/frästa spår i som är
avsedda att uppfattas som vanliga fogar (se bild).

Entreprenören bör upplysa slutkunden att avvikelser kan förekomma i de
fabriksgjorda spåren på keramiken. 

Dessa plattor är beskaffade med egenskaper och storlekar som man vid val av
plattor, underlag, fästmassor, fogmassor och montering (fog och förband)
måste ta särskild hänsyn till.

Vad gäller underlagen så bör man i möjligaste mån sträva efter att montera
dessa plattor på extremt plana underlag.

Fogar

För att den keramiska väggen ska få ett enhetligt helhetsintryck ska den för
ögat uppfattas ha väsentligen samma fogstorlek över hela den keramiska
beklädnaden/beläggning. Kantskurna plattor har alltid en liten fasning i ytter-
kanterna för att förhindra att flisor lossnar. Beakta att denna fasning blir en
del av den slutgiltiga fogstorleken. Detta kan leda till att dessa plattor måste
monteras med väldigt liten fog för att den slutgiltiga fogstorleken ska
överensstämma med de sågade/frästa spåren.

Förskjutning

Plattor spårade för att ge ett mosaikutseende kan med fördel förskjutas en
halv platta vid montering, på så sätt blir det enklare att uppnå foglinjering,
minskar risken för att själva plattan framträder samt att det ger ett mer natur-
troget utseende. Vissa typer av dessa plattor har en fasad kant och kan
behövas monteras med en minimal fog för att fogbredden mellan plattorna
och den spårade bredden i plattan ska upplevas lika.

Fogsprång

För toleranser för fogsprång se Byggkera-
mikrådets Branschregler för Våtrum, BBV
och för riktlinjer för färdigt utförande se
Byggkeramikhandboken.

Keramik med spår i.
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