INSTRUKTION KALKSTENS GOLV - MARMOR
Våra olika typer av kalkstens golv har olika läggnings rekommendationer. Använd alltid fix avsett
för natursten , ARDEX X 32 skall användas till denna sten. Olika kalkstenar är olika känsliga för
genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning , lossning av sten samt missfärgning kan ske
om ej rätt fix används.
Kalksten är ej lämpligt INNE i duschen och väljer man att lägga stenen där måste man vara
beredd på att underhålla den samt att den slits.
KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID
LÄGGNING BLANDAR STANAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.
RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 070-0019705
Kalksten
Finslipad och marmor
1. Fix ARDEX X32 rekommenderas .
2. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 3 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din
smak. Vanlig fogning.
3. Låt golvet vila minst 48 timmar före ytbehandling. Tvätta golvet endast med vatten före
ytbehandling annars kan porerna tätas.
4. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP impregnering appliceras med
trasa 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
Blir golvet flammigt skall ytbehandlingen upprepas då plattorna sugit mer ytbehandling.
Kalksten Tumlad
Grå, Soft grey, scandinavian grey, turtle och creme
1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din
smak. Fogen spritsas i för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen.
Akta ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av
temperatur.
Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager
och klippa av hörnet.
3. Låt golvet vila minst 48 timmar före ytbehandling. Tvätta golvet endast med vatten före
ytbehandling annars kan porerna tätas.
4. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP impregnering appliceras med
trasa 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
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Golvvärmen skall vara avslagen.
Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
Åtgång ca 1 liter/10 kvm.
I badrum och om man vill ha golvet mörkar rekommenderar vi:
LITHOFIN MN COBBLE VAX för att få en tåligare blank yta ca 6 veckor efter
läggning. Observera att golvet måste vara HELT torrt före applicering av COBBLE
VAX. Cobble wax appliceras med trasa ca 1 l/ 10 kvm.
I badrum och om man vill ha golvet mörkar samt blankt rekommenderar vi:
LITHOFIN POLISH LIQUID som appliceras och direkt efter poleras med polermaskin.
Ca 1 l/ 10 kvm

Kalksten UNIK, Selection dark brusched
1 Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din
smak . Fogen spritsas i för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen. Akta
ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.
Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager
och klippa av hörnet.
1. Låt golvet vila minst 48 timmar före ytbehandling. Tvätta golvet endast med vatten före
ytbehandling annars kan porerna tätas.
2. För att få en tålig yta behandlas golvet ca 6 v efter läggning med LITHOFIN POLISH
CREAM. Appliceras med trasa 0,5 liter / 5kvm och poleras snart därefter med
polermaskin.
Kalksten
French grey, French mix, Hexagon French, Castle handmade , Montpellier, Sand,
Bretange Grey velvet
Denna sten har håligheter is sig ( främst French Grey ) är håligheterna större så fyller man dom
med fog I samband med fogningen.
1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP FÖRE FOGNING
impregnering appliceras med trasa 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.
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3. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din
smak. Fogen spritsas i för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen.
Akta ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av
temperatur.
Denna sten har håligheter i sig som även dom fylls med fog.
Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager
och klippa av hörnet.

För rengörning rekommenderar vi GRÖN SÅPA, STEN TVÅL eller LITHOFIN MN WASH &
CLEAN
OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte
användas för rengöring!
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