STILTJE- Instruktioner för glasplattor
Stiltjes glas plattor är till för vägg inomhus även i dusch. Avståndet till värme källa skall vara minst 30 cm.
Glaset aktas för direkt värme och slag av tex kastruller.
1.Riktlinjer för skärning av glas
Glasplattor kan vara rakskurna. Skärhjulet ska vara 18 mm i diameter. Raka skär kan göras med en våt, tunn
glasskiva, belagd runt omkretsen med FINE industri diamanter. Dessa våta glasskivor skiljer sig från skivor för
skärning av porslin och keramik, eftersom de är tunnare och diamanterna är finare. Det är viktigt att använda
dem för att förhindra flisning och ge en ren skärning.
Klipp långsamt och med lågt tryck på glasskivan.
För L-formade stycken borra ett litet hål vid skärningspunkten mellan de två linjerna som ska skäras, för att
lindra spänningar under våtskärning och förhindra att glaset spricker.
För borrning använd en våt, ihålig tippad, diamantbelagd borr. Borra med lågt varvtal med lågt tryck på plattan.
Skapa ett hål genom att borra hälften från baksidan av plattan och sedan rakt igenom från framifrån. Hålet måste
vara större än föremålet som skall igenom hålet för att undvika spänningar och sprickbildning , 6 mm åt varje
håll för expansion är rekommenderat.
2. Installation
Glas skivor kan sättas på fast underlag inte träskivor. Trä måste först täckas med WEDI byggskivor som är
lämpliga för glas installation.
Torra områden
Fix: MAPEI KERAPOXY i färgen vit eller MAPEI KERAQUICK med latex plus eller liknande Epoxy lim
avsett för glas. OBS ! cementbaserade fix skall EJ användas då dessa förstör baksidan av plattan.
Fog: Fog utan sand tex MAPEI Kera color SF and FF eller MAPEI KERAPOXY.Fogen måste vara 2-3 mm för
att undvika att glas plattan spricker efter installation
Expansions fog: Lämna 6 mm fog för expansion där plattorna byter vinkel som i hörn eller där golv möter vägg.
Även vid installationer som kranar eller dylikt skall 6 mm expansions fog lämnas. Fyll fogen med silicon fog
lämplig för glas.

Våta ytor
Godkänt tätskikt måste finnas under glasplattorna.
Fix: MAPEI KERAPOXY i färgen vit eller MAPEI KERAQUICK med latex plus eller liknande Epoxy lim
avsett för glas. OBS ! cementbaserade fix skall EJ användas då dessa förstör baksidan av plattan
Fog: vatten avisande fog utan sand tex MAPEI Kera color SF and FF. Fogen måste vara 2-3 mm för att undvika
att glas plattan spricker efter installation

