Läggnings instruktioner Cementgolv Classic Collection

3) Stryk fix på plattans baksida
och placera plattan på rätt
position.

Vi rekommenderar att professionella hantverkare lägger golvet.
Våra cementgolv är handgjorda och variationer i färg och yta är naturligt för produkten.
-
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-

När plattorna packas upp kan de ha en tunn film av damm och saltavlagring över
sig. Detta är normalt och kan tas bort med fint sandpapper och vatten före läggning
om man så önskar.
Mörkgröna och mörkblå plattor kan blekas av solen.
Golvet bör först läggas ut torrt för att få harmoni i eventuella färgvariationer.
För att lägga enligt traditionell metod : tvätta av plattorna med våt trasa för att
avlägsna smuts och damm. Lägg plattorna enligt nedan och använd gärna en kraftig
rak planka för att jämna till dem och få rätt nivå. Använd inte hammare !
Betongplattan måste vara HELT torr före läggning av cementgolvet för att undvika
att kalk stiger upp ur plattan och ger fläckar.
Om ni valt ett traditionellt mönster med « matta « i mitten. Lägg först ut denna ,
sedan borden och sist de enfärgade plattorna runtomkring.
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4) Avståndet mellan plattorna bör
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6) Tag bort all överflödig fix från
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1) Blanda

fix, vi rekommenderar
ARDEX X32. Annat fix används på
egen risk.Läs instruktionerna från
tillverkaren.Skall plattan monteras på
tätskikt är det viktigt att tätskiktet
kommer från samma leverantör eller
att leveranörern godkänner fixet.
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2) Använd en bredtandad kam och

01/02/16

2

kamma ut massan över en yta något
strörre än bredden av plattan och
lång nog att kunna lägga flera plattor
samtidigt. HÅLL PLATTAN REN
UNDER LÄGGNING. Den är
mycket känslig för fläckar före
ytbehandling.

vara som murslevsbladets
tjocklek. ( 3mm). I badrum o
andra utrymmen med värme
golv rekommender vi minst 5
mm fogbredd.Golvvärmen
skall ej sättas på förrän 5
månader efter plattan är
monterad.
För att få plattan i rätt nivå
använd handen och tryck
plattan i rätt position.

plattan så fort plattan är fixerad
för att undvika fläckar på
plattorna.
Ytbehandla plattan med
LITHOFIN STAIN STOP
före fogning. 1 liter /
15kvm.Fogning kan ske ca
5timmar efter behandling med
STAIN STOP. Se steg 1
ytbehandling nedan
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Foga med fogmassa ARDEX FG.
Välj ej mörk fogmassa till ljusa golv ,
detta missfärgar golvet.Tvätta golvet
noga. Ytbehandla golvet enligt nedan.

STEG 3 Daglig skötsel

Ytbehandling
Vi rekommenderar att man väntar med slut ytbehandlingen cirka 48timmar för att
golvet skall vara helt torrt.Mörkare fläckar kan annars uppstå på golvet. Skydda golvet
noga före ytbehandling.
Före ytbehandling tvättas golvet med nautralt rengöringsmedel EJ SÅPA. Helst bara
med vatten.Fixrester tas bort med schoth brite eller mycket fint sandpapper.
OBS !!! GOLVET MÅSTE VARA HELT RENT FÖRE
YTBEHANDLING.Eventuelle fläckar syns bättre när ytbehandlinge är applicerad.

STEG 1 Impregnering nr 2
LITHOFIN MN STAIN STOP impregnering appliceras med trasa eller
gummiskrapa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd
inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna.
Arbetstemperatur 10-25 C
Golvvärmen skall vara avslagen.
Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
Åtgång ca 1 liter/10 kvm

STEG 2 Polish efter fogning
LITHOFIN MN POLISH är ett flytande polish. Golvet skall vara helt torrt efter
fogning före Polishen appliceras.
Appliceras på en liten yta i taget, vänta 5-10 minuter och polera sedan ytan med
trassel eller polermanskin. Polishen kan appliceras flera gånger tills dess att önskad
blankhet uppnås. Ett riktmärke är att vatten som hälls på golvet skall pärla sig
Arbetstemperatur 15-25C
Skaka burken väl för användning..
Åtgång ca 10-15 kvm/ liter
Har man ingen polermaskin så är en polermaskin som man vaxar bilen med utmärkt
att använda sig av och finns på större bensinmackar.Vill man ha ett högblankt golv
rekommendera vi även ett lager med LITHOFIN POLISH CREAM.
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Plattan kan tvättas med vanliga neutrala ( ph 7) rengöringsmedel efter ytbehandling.
Vi rekommenderar Sten tvål eller annan fet såpa. Polishen kan behöva upprepas om
man ser att vattnet ej pärlar sig på golvet längre. Detta särskilt i badrum.
OBS! tvätta inte plattan med såpa eller liknande före ytbehandling som då täpper till
porerna i plattan.

