9.

Riktlinjer för färdigt utförande

Dessa riktlinjer innehåller krav som den svenska byggkeramikbranschen anser
bör kunna ställas på ett väl genomfört plattsättningsarbete. Riktlinjerna avser
i första hand inte beklädnadens eller beläggningens tekniska funktion utan det
färdiga arbetets utseendemässiga helhetsintryck. Här beskrivs några viktiga
detaljer som kan känneteckna ett fackmässigt utfört plattsättningsarbete.
Detaljer som ingår i ett plattsättningsarbete kan lösas på olika sätt och fortfarande betraktas som fackmässigt utfört. De lösningar som redovisas här anses
av flertalet fackmän inom branschen som vanliga och lämpliga att utföra.
Dock bör observeras att plattsättning är ett hantverk och att keramik är ett
naturmaterial som vid tillverkningen kan få vissa avvikelser från kantmått,
ytplanhet och ytkvalitet.
Tillåtna avvikelser framgår av internationell standard SS-EN 14411.
Eventuella avvikelser från dessa riktlinjer ska vara dokumenterade.
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9.1

Generellt
De olika krav som ställs på detaljutformningen av plattsättningsarbetet måste
vägas in i en helhet. Det är därför inte säkert att alla detaljer alltid utförs
enligt dessa riktlinjer. Övergripande är att beställarens önskemål om färg,
form och funktionella/tekniska krav kan anses vara uppfyllda. Symmetri och
balans bör eftersträvas i ytornas utformning. Detaljlösningarna eller smärre/
mindre avvikelser bör inte styra arbetet så att helhetsintrycket störs.
Vid plattsättning på vägg bör arbetet utgå från den väggyta som kommer att
medföra största antalet detaljlösningar. Plattsättning på vägg ska i regel
utföras lodrätt, vågrätt och med utgångspunkt att alla väggar centreras om
inget annat avtalas mot alternativa lösningar eller om avsteg måste göras med
hänsyn till nischer, fönster, mönstersättning. Vid montering av mosaik ska
fogarna över hela ytan uppfattas lika. Det är också lämpligt att utgå med hela
plattor på den väggyta som utgör blickfång när man kommer in i rummet.
Skurna plattor bör då hamna på väggar som inte betraktas i första hand.
Skurna plattor/passbitar ska vara skurna så att lika fog utförs över hela ytan.
Plattsättningsarbetet är avslutat efter fogning, rengöring och eventuell
syratvätt.
Det avslutas lämpligen med överlämnande av kvalitetsdokument (vid våtrumsarbeten enligt Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV) och/eller
slutbesiktning (vid större entreprenader).
Slutstädning och efterbehandling ingår inte i plattsättningsarbetet. För detaljerad information om såväl rengöring och efterbehandling i byggskedet som
skötsel och rengöring i bruksskedet hänvisas till Byggkeramikhandboken
kapitel 8, Städning och underhåll.
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9.1.1

Bedömningsgrunder vid besiktning
Syftet med bedömningsgrunderna är att förtydliga förutsättningar och att
bedömningen av ett utfört plattsättningsarbete ska ske på likvärdigt sätt varje
gång.
Bilderna och illustrationerna ska tydliggöra hur besiktningsmannen ska
undersöka och bedöma den keramiska ytan i fråga.

Bedömning av väggar
Bedömning av objektet ska göras stående, helst i dagsljus och med
permanent/befintlig belysning.
Ytor som vid besiktning är utsatta för släpljus från t.ex. lågt stående sol eller
väggmonterade armaturer (spotlights) bör studeras även med fördragna
solskydd och släckta väggarmaturer och det sammanvägda intrycket ska vara
vägledande för besiktningsmannen.
• Bedömning av ytan ska först ske på ett allmänt betraktelseavstånd för att
skapa en överblick av ytan.
• Därefter görs en närmare granskning. Ytan som bedöms ska inte vara
närmare än 1 meter från besiktningsmannen.

Bedömning av golv
Bedömning av objektet ska göras stående, helst i dagsljus och med
permanent/befintlig belysning.
Ytor som vid besiktning är utsatta för släpljus från t.ex. lågt stående sol eller
väggmonterade armaturer (spotlights) bör studeras även med fördragna
solskydd och släckta väggarmaturer och det sammanvägda intrycket ska vara
vägledande för besiktningsmannen.
• Ytan som bedöms ska inte vara närmare än 1,5 meter från besiktningsmannen.
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9.2

Indelning av väggytor

9.2.1

Indelning i sidled
Hel platta ska eftersträvas på sidokanter vid öppningar (fönster, dörr eller
liknande). Åtgärden har högre prioritet än hel platta i vägghörn. Det kan
medföra att dubbelskärning blir nödvändig centralt, ovanför och under
öppningen. Fig A1. Den skurna kanten ska alltid jämnas av (dövas).

Fig A1

Fig A2

Om skärning av plattor görs för sidokantytor, behövs urtag i plattor vid
öppningens hörn. Sådant urtag får inte göras genom delning, kapning och
hoppassning, utan ska sågas ut i hel platta. Fig A2.
Plattsättning på vägg ska om möjligt centreras. Minsta mått för passbit kan
inte anges, men man ska eftersträva en längd på minst 1/3 av plattans kantlängd. Fig E1 och E2. Detta kan medföra att plattor kan behöva dubbelskäras
vid hörnvinklar. Dubbelskärning av plattor är normalt inte att rekommendera
Om hel platta valts på sidokant vid öppningar kan dubbelskärning av plattor
erfordras mellan öppningarna på väggavsnittet. Fig B.
Den skurna kanten ska alltid dövas.

Fig B
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Vid större antal öppningar kan det vara lämpligt att skära plattor på
sidokantytor för att undvika ett stort och dominerade inslag av dubbelskärningar mellan öppningarna.
Vid mönstersättning eller vid olika plattformat eller mönster på väggens övre
och undre del kan inte principen med hel platta vid öppningar upprätthållas.
Plattorna måste då normalt skäras vid öppningarna.
Plattsättning i innerhörn ska avslutas så att plattorna möts symmetriskt. Fig C.
Fog ska inte utformas så att ena sidans plattor ”råder” över andra sidans
plattor, undantag kan göras vid ROT-arbeten där väggar inte uppfyller kraven
för lod, i de fallen kan plattor sättas så att dom ”råder” över andra sidans
plattor, dock ej stumt mot anslutande vägg då den bakomliggande konstruktionen kan överföra rörelser till det keramiska ytskiktet.

Fig C

BYGGKERAMIKHANDBOKEN

www.bkr.se

Teknisk information om kakel och klinker

januari 2012, 9: 5 (15)

9.2.2

Indelning i höjdled
Symmetri i plattsättningen ska eftersträvas. Någon av öppningarnas horisontella begränsningslinjer bör sammanfalla med en horisontell fog i plattsättningen. Detta medför att skärning kan behöva göras av plattorna i anslutande
plattrad vid öppningens motstående sida. Fig D1 och D2.
Den skurna kanten ska alltid dövas.

Fig D1

Fig D2

Om antalet hela plattor inte stämmer med takhöjden kan skärning erfordras i
plattsättningens översta eller nedersta skift. Plattsättning på hel väggyta ska
mot tak vara avslutad med ca 5 mm fog, som fogas med övermålningsbar
mjukfogmassa. Minsta mått för passbit kan inte anges, men man ska eftersträva en längd på minst 1/3 av plattans kantlängd. Fig E1 och E2.

1/3

Fig E1

1/3

Fig E2
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9.2.3

Mönstersättning
Vid diagonalsättning ska fogen fortsätta i obruten linje förbi hörnvinklar.
Plattsättningen i fönstersmyg görs (kan även gälla olika typer av ytterhörn),
vid diagonalsättning av väggytan, lämpligen med rak sättning så att allt för
små passbitar kan undvikas i smygens ytterhörn. Fig F.
Ytterhörn vid diagonalsättning kan lämpligen förses med en hörnlist hellre än
gerning om passbitar vid hörnen kan bedömas bli alltför små.
Minsta mått för passbit kan normalt inte krävas vid diagonalsättning.

Fig F
Vid mönstersättning med plattor av olika tjocklekar bör plan överyta eftersträvas.

9.2.4

Övergång vägg/sockel
Anslutning mot annat golvmaterial med sockeluppvik bör utföras med
bredspackling. Fig G.

Fig G
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9.3

Indelning av golvytor
Foglinjering mellan vägg och golv bör eftersträvas där möjlighet finns. Det
innebär bland annat att golvplattorna måste vara något mindre än väggplattorna för att den normalt bredare fogen på golvet ska kunna hanteras vid
plattläggningen.
Om foglinjering inte genomförs bör foglinjerna på golv och vägg avvika
markant.
Vid golvbrunn ska hela plattor eller så stora passbitar som möjligt eftersträvas
kring brunnen.
Plattor med för ögat lika bredd ska eftersträvas utmed vägg i det huvudsakliga
synfältet. Minsta mått för passbit kan inte anges, men man ska eftersträva en
längd på minst 1/3 av plattans kantlängd. Fig E1 och E2.
Vid diagonalläggning med fris ska diagonalläggningen vara symmetrisk. För
ögat lika bredd bör eftersträvas för friserna i det dominerande synfältet.
Minsta mått för passbit kan normalt inte krävas vid diagonalläggning.
Dubbelskärning av plattor är normalt inte att rekommendera, om så ändå är
fallet ska skuren kant dövas.
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9.4

Fogar

9.4.1

Rakhet
Fogar ska på en mätlängd om maximalt fem meter för ögat uppfattas som
raka.

9.4.2

Bredd
Rekommenderad fogbredd är 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
Fogarna ska för ögat uppfattas ha väsentligen samma bredd över hela den
keramiska beklädnaden/beläggningen.

9.4.3

Fogfyllnad
Fogning ska utföras så att fogen ansluter till plattans kant i nivå med plattans
överyta, för platta med rätvinklig kant. Fig H1. För platta med rundad kant
ska fogen ansluta i nivå med rundningens nedre del. Fig H2. Fogen kan ha en
något skålad form.

Fig H1

Fig H2
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9.4.4

Fogens yta
Fogens yta ska uppfattas för ögat jämn, slät och porfri.

9.4.5

Mjukfog
Mjukfog ska vara rak och ha jämn bredd över hela längden. Mjukfog kan
breda ut något över plattans kant, speciellt i innerhörn. Fig I. Rekommenderad fogbredd är ca 5 mm eller samma som fogbredd i plattsättningens
övriga ytor. Angivelsen om fogbredd gäller inte vid bruksläggning eller för
dilatationsfog, då fogbredden avgörs av konstruktiva krav och kan vara
avsevärt bredare.

Fig I
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9.5

Socklar

9.5.1

Sockelplattor
Sockelplattor kan alternativt sättas med horisontell överkant eller följa
golv/väggvinkelns linje. Sockel får inte ”tanda” i överkant. Eventuell skärning
i sockelplatta ska göras i den del av plattan som vänds nedåt. Fogning på
överkant sockelplatta ska fogas med cementbaserad fogmassa.

9.5.2

Hålkälssocklar
Hålkälssocklar ska alltid sättas med horisontell överkant. Detta innebär att
golvspacklingen/golvgjutningen ska utföras med samma plushöjd mot väggar
som skall sockelbeklädas.

9.5.3

Trappsocklar
Trappsocklar kan antingen utföras med gerade eller ”raka” hörn.

9.6

Smygar och ytterhörn
I smygens underkant ska plattorna i smygen ”råda” över kanten på beklädnaden under fönstret. I de fall smygen är i ett våtrum ska plattorna ha fall in
mot rummet. Fig J1. I fönstersmygens över- och sidokant bör väggbeklädnadens plattor ”råda” över kant på plattorna i smygen. Fig J2.

Fig J1
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Om plattorna inte kan levereras med glaserad kant ska den sättas mot hörnlist
eller geras. Fig J3 eller J4.

Fig J3

Fig J4

Vid ytterhörn ska hel platta eftersträvas på båda sidor om hörnet. Beklädnaden
i huvudsynfält bör ”råda” över kant på plattorna på hörnets motstående sida.
Fig L1. Om plattorna inte kan levereras med glaserad kant ska den sättas mot
hörnlist eller geras. Fig L2 eller L3.

Fig: L1

Fig: L2

Fig: L3
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9.7

Plattsättningens avslutning.
Anslutning till omgivande byggnadsdelar
Anslutning golv/vägg kan alternativt göras så att golvplattorna går in under
väggbeklädnadens nedersta skift eller ansluter mot det nedersta skiftets yta.
Dock ej stumt mot vägg då den bakomliggande konstruktionen kan överföra
rörelser till det keramiska ytskiktet. Viktigt att beakta att ha full täckning
även bakom de nedersta kakel/klinker skiftet. Fig M1, M2 och M3.

Fig M1

Fig M2

Fig M3

BYGGKERAMIKHANDBOKEN

www.bkr.se

Teknisk information om kakel och klinker

januari 2012, 9: 13 (15)

Urtag i keramiken runt genomföring får inte göras större än att täckbrickan
eller motsvarande väl täcker plattsättningens kant. Vid sågning och urtag för
genomföringar i ROT-arbeten kan platta delas och fogen ska vara lika övriga
fogar.
Anslutning till golvbrunn med utformning av golvfall genom så kallad kuvertbrytning ska utföras så att kuvertskärningen görs i linje med klinkerramens
hörndiagonaler. Fog i kuvertskärning ska vara lika övriga fogar.
Klinkerramen ska ligga i nivå eller maximalt 2mm under plattans överkant.
Insida / undersida klinkerram ska vara helt fylld med fästmassa och vara väl
avjämnad.
Fog vid dörr utan tröskel bör placeras så att fogen hamnar under dörrbladet.
Fig O.
Skuren kant i öppen golvyta ska alltid dövas.

Fig O

Om plattsättning på vägg avslutas ett stycke från tak bör plattsättningens
överkant fogas med övermålningsbar fog i utrymmet mellan vägg och
plattor.
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9.8

Ytjämnhet och planhet

9.8.1

Ytjämnhet
Tillåtna fogsprång:
Fogsprång, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, kan uppstå på
grund av naturlig, tillverkningsbetingad avvikelse från planhet hos plattorna.
Vid det hantverksmässiga monteringsarbetet kan även vissa nivåskillnader
uppstå.
Plattor med största kantmått 100 mm

0,7 mm

Plattor med största kantmått 150 mm

1,0 mm
längd + bredd + 1 mm
1000
2,0 mm (lägre uträknat värde
gäller som största tillåtna)

Plattor med största kantmått över 150 mm Enl. formeln:
Största tillåtna fogsprång

S.k. rustika plattor (”Naturlig” enligt standard SS-EN 14411) och mosaik
levererad/monterad på nät eller sammanhållen på annat sätt omfattas ej.
Tillverkningsbetingade toleranser, tillåten avvikelse från ytplanhet enligt
standard
PLANHET
■ Vid mätlängden

0,25 m:

±1,2 mm

■ Vid mätlängden

2,0 m:

±5 mm
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