Läggningsanvisningar och underhållsrekommendationer
för Byggfabrikens cementklinker

Plattorna var populära i hela Europa och dess slitstyrka gör att de ofta ligger kvar på de platser de lades på vid den
tiden. Skånska cementgjuteriet var först i Sverige att producera denna typ av plattor på 1890-talet. Det är enkelt att hitta
golv som är över 100 år gamla i våra städer. Det är bra att titta på ett gammalt golv för att se hur plattan kommer att
åldras med de eventuella krackeleringar och fläckar som uppstår under ett sekel av trampande fötter.
Cementklinkern gjuts för hand med samma tillverkningsmetod och material som när allt började på 1800-talet.
Varje platta gjuts var för sig och gör att varje platta är unik och skapar den rörelse och patina som ett cementklinkergolv
ska ha från början och som sedan bara blir vackrare med åren.

Variationer
Cementklinkern uppvisar variationer i färgnyans vilket ger
golven dess klassiska utseende. Blanda plattor från olika
lådor så att ni får en jämn spridning på plattorna.
Utfällningar från underlaget och små krackeleringar kan
uppstå och hör till den rustika cementplattans natur.

Läggning
Sprid avvikande nyanser över hela golvet. Plattorna
varierar också i tjocklek och detta skall justeras vid läggning. Använd en grov tandspackel med minst 10 mm
tand så att fästmassan kan justeras i höjdled. Plattorna
skall fuktas innan läggning så att vattnet i fästmassan inte
sugs in i plattan. Detta kan medföra dålig vidhäftning.
Plattorna bör dessutom läggas med dubbellimning vilket
innebär att fästmassan kammas ut på både underlag och
platta. Rekommenderad fästmassa är en fästmassa som klarar fixbäddar upp till 15 mm, Byggfabrikens artikelnummer
349-105. Skärning av plattor görs lättast med en vattensåg.
Cementklinkern bör läggas med en maximal fogbredd på
2 mm. Tänk på att en tunn fog ställer höga krav på ytjämnhet.
Fogsprång på mer än 1 mm kommer att upplevas som en
ojämnhet. Använd vattenpass, gummiklubba, släpljus och
ha tålamod när du lägger plattorna.

Ett nylagt golv börjar direkt sin resa mot det här vackra golvet från förra
sekelskiftet. Krackeleringar och fläckar är vanliga med tiden och bidrar
till plattans karakteristiska utseende fullt av liv och historia.

Golvvärme

Underhåll och skötselråd

Golvvärme går bra att ha under cementplattorna.
Normala restriktioner med tanke på fästmassans tjocklek
om torktider före användning. Detta kan ta många veckor.

Använd Linsåpa och vatten vid städning (konc. 1/50).

Slipning
Om en ojämnhet skulle uppstå finns det möjlighet att
slipa plattorna. Beroende på hur mycket finns det olika
slipmaterial. Vi har provat med vanligt slippapper för trä
med korn 150 och det funkar bra på mindre ytor. Om man
slipar på vit platta är det en fördel att ha ett ljust papper.

Fogning
Innan fogning rengörs plattorna noggrant. Det är en fördel
att ha lätt fuktade plattor när fogen appliceras. Vi rekommenderar ljusgrå eller cementgrå fog anpassad för natursten, Byggfabrikens artikelnummer 349-114 eller 349-112.
Använd inte svart, antracit eller färgad fog då den kan
missfärga ljusa plattor. Normalt flyt på fogmassan går
bra. Torka bort fogmassan inom 15 minuter så att plattorna
ej missfärgas. Foga i etapper och rengör emellan.

Ytbehandling
Efter läggning rekommenderar vi att du ytbehandlar plattorna för att göra dem vatten- och smutståliga. Ytbehandling kan göras med olika metoder beroende på vilket
utrymme golvet ska ligga i och utseende du önskar på
plattorna.
Vi rekommenderar Byggfabriken Linsåpa 412-101. Det är
en miljövänlig och bra ytbehandling som gör att plattorna
behåller sin matthet och åldras naturligt. Börja med att rengöra golvet med rent vatten, så att plattorna är fuktiga.
Gnid därefter in golvet med 50/50 linsåpa/vatten och
svabba sedan bort överskottet med kallt vatten. Behandlingen upprepas vid behov.
För golv i kök där det kan bli fläckar från fett och syra kan
man välja att olja med klinkerolja. Byggfabrikens artikelnummer 410-461.

Byggfabrikens cementklinker är öppna oglaserade plattor
som kommer åldras och patineras över tid. Även om golvet
ytbehandlas kan fläckar vara svåra att få bort om de fått
gro in i plattan under en längre tid.
Observera att cemenklinker ej får rengöras med sura rengöringsmedel då plattornas infärgade marmorskikt kan
reagera och skapa missfärgningar i plattan. Tänk på att
detta även gäller för sura vätskor/ livsmedel, tex vinäger.
Om fläckar uppstår, försök att gnugga bort dem med koncentrerad linsåpa.

