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1.Blanda fix. Till denna platta skall 
ARDEX X32 användas. 

Läs instruktionerna från tillverkaren. 

Läggnings instruktioner Stiltje Bali Cementgolv
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3)  Stryk fix på plattans baksida 
och placera plattan på rätt 
position.Plattorna varierar i 
tjocklek och måste läggas i 
mera fix.Det får ej vara 
tomrum under plattorna. 

 
4)  Avståndet mellan plattorna bör 

vara 5mm.  

5)  För att få plattan i rätt nivå 
använd handen och tryck 
plattan i rätt position. 

 

6)  Tag bort all överflödig fix från 
plattan så fort plattan är fixerad 
för att undvika fläckar på 
plattorna.   

2.Använd en bredtandad kam och 
kamma ut massan över en yta  något 
strörre än bredden av plattan och lång 
nog att kunna lägga flera plattor 
samtidigt.  

 

  

7) 
Vänta med fogning 3 dagar efter 
läggningen.Foga med ARDEX fix.  
 

8 ) Golvet skall ytbehanlas med 

Lithofin Polish och poleras med 
polermaskin. 
 

9) Vi rekommnderar Klassisk såpa 

eller stentvål/linoljesåpa för den 
dagliga skötseln. OBSERVERA att 
detta golv är av  mycket känsligt 
för icke neutrala ( pH 7) 
rengörningsmedel och vi 
rekommenderar bara de mildaste 
tvålar och såpa. Krackeleringar 
kan annars uppkomma.  

 

Vi rekommenderar att professionella hantverkare lägger golvet. 
Våra cementgolv är handgjorda och variationer i färg och yta är naturligt för 
produkten.Cementplattorna kan ha små krackeleringar i ytan och det kan även uppkomma 
krackeleringar efter läggning  Detta är naturligt för denna typ av cementplattor.Plattorna 
kan även ha saltavlagringar på ytan. Denna platta skall ha denna typ av variationer. 
Plattan varierer i tjocklek och ca 5% av plattorna har mindre skador detta går inte att 
undvika med denna typ av hantgjorda plattor. Detta blir fint när golvet väl ligger på plats 
men vill ni undvika detta så rekommenderar vi att ni köper extra plattora att sortera med. 
 

- Golvet bör först läggas ut torrt  för att få harmoni i  färgvariationerna. 

- 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. 

- Golvet är känsligt för rörelser i underliggande material och fast underlag måste 
användas. 
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