Kakelkunskap
Produktionsmetoder
Gjutna plattor
Lerblandningen fylls i speciella formar och får sedan torka.
Därefter glaseras eventuellt plattorna för att sedan brännas.
( ofta terra cotta eller handgjorda plattor ej vanligt idag )
Våtpressade
Leran pressas ut genom ett munstycke med önskad form.
Lerblandningen har ett vatten innehåll på 20% och pga det höga fuktinnehållet är
dimensionsvariationerna större än på en torrpressad platta.
Därefter torkas och eventuellt glaseras plattorna innan de bränns.
Plattorna formas som dubbla plattor och delas efter bränning till
två stycken enskilda. De kan vara glaserade ( GL ) eller oglaserade ( UGL ).
( Strängpressade plattor är ej vanligt idag mer än i pooler och på fasader )
Torrpressade
Leran blandas med vatten till vätskeform. Blandningen torkas till pulver och fylls i formar
för att sedan pressas under högt tryck. ( ca 30 - 40 N / mm² )
Det låga fuktinnehållet på 6% bidrar till liten krympning och mera exakta dimensioner.
Plattorna kan vara glaserade ( GL ) eller oglaserade ( UGL ).
Modernare produktionsmetod med betydligt högre och jämnare kvalitet.

Glasyr
Består av en slamma med låg smältpunkt av vissa leror
och olika färggivande metallsalter.
Glasyr används för att ge plattan färg, glans och mönster
samt för att bli enklare att hålla ren.
Glasyr är alltså till för både estetiska och funktionella krav eller behov.
Glasyrens kemikalieresistens, motstånd mot slitage och städbarhet
är viktiga egenskaper.
Innan glasyren sprayas på plattorna läggs en tunn minerallösning på ytan (Engobe)
för att bästa vidhäftning mellan glasyr och platta uppnås
samt för att plattans skyddas mot fuktgenomslag.
Biskvi
Plattans kropp ( Biskvi ) är ibland baserad på olika lertyper. Den röda leran är baserad på
en lertyp med hög järnhalt.
Den vitfärgade lertypen har en hög kalkhalt i sig.
Tät eller porös
Plattor kan vara av tät eller poröst gods, detta ger plattan olika funktion och egenskap.
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Poröst gods har högre vattenabsorbtion vilket innebär att plattan är mindre tålig för
Termisk chock, har sämre slagtålighet samt lägre mekanisk slitagestyrka.

Kakelkunskap
Produktgrupper hos torrpressade plattor

Kakel = Bicottura
Först torrpressar men en biskvi för att sedan bränna den i ugnen till en färdig kropp.
Därefter applicerar man en Engobe på beskvin innan glasering för att slippa shading.
Sedan glaseras biskvin för att sedan brännas i ugnen igen,
Tekniken är en dubbel bränning, Bicottura.
Bicottura är porösare plattor med relativt hög vattenabsorbtion
och bränns i 700-1000 graders värme och uppåt.
De är oftast väggplattor, dvs kakel.
Vattenabsorbtionen är olika beroenda av kvalitet 6-12 %.
Råmaterialet består mest av aluminatsilikat och kornstorleken 0,001-0,02 mm
Leran blandas även ut med sand, kalk och pulveriserad återvunnen keramik.
Glasyren har mest ett estetiskt värde med lägre slitagestyrka.
Kakel = Monoporosa
Man torrpressar en biskvi och applicerar en Engobe
för att sedan glasera den innan bränning i ugnen
Vattenabsorbtionen är olika beroenda av kvalitet 6-12 %.
Tekniken är som ovan " Bicottura " men bränns bara en gång, Monoporosa.
Klinker = Monocottura
Man torrpressar en biskvi och applicerar en Engobe för att sedan glasera den innan
bränning i ugnen
Tekniken är en enkel bränning, Monocottura.
Monocottura är hårdare plattor med låg vattenabsorbtion
och bränns i 900-1350 graders värme.
De är oftast golvplattor dvs klinker.
Vattenabsorbtionen är olika beroenda av kvalitet 1-7 %.
Råmaterialet består mest av aluminatsilikat och kornstorleken 0,001-0,02 mm
Leran blandas även ut med sand, kalk och pulveriserad keramik.
Monocotturan är hårdare med högre slitagestyrka samt slag - / tryckpunktsbelastning.
Granitkeramik = Porcelanato
Man torrpressar biskvin under högt tryck 20-40 Mpa, för att sedan brännas i ugnen
i 1100-1550 graders värme.
Plattan är hårt bränd med väldigt låg vattenabsorbtion 0,05-0,5%.
Granitkeramik är frostbeständig och är extremt slitstark.
Råmaterialet består av aluminatsilikat och kornstorleken 0,001-0,02 mm,
Leran blandas även ut med sand, kalk, fältspat och kvarts.
Leran är även förädlad och man har tagit bort alla slaggprodukter vilket gör plattan starkare.
Finns både som glaserad och oglaserad produkt.
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Full body tile - Granitkeramik
Extremt slitstark.
Helt homogenplatta utan skikt eller glasyr.
Perfekt för industrier eller ytor med hög punktlast.

Colored body tile - Granitkeramik
Väldigt slitstarka.
Här kan man verkligen skapa unik design och mönster.
Skiktet pressas ihop med kroppen under stort tryck,
För att bilda en homogen platta.
Först lägger man på mönstret för att sedan glaseras med en
extremt slitstarkt yta vilket gör produkten väldigt lättstädad.

Double loaded tile - Granitkeramik
Väldigt slitstarka.
De båda skikten pressas ihop med kroppen under stort tyck,
för att bilda en homogen platta.
Dom bästa double loaded plattorna har ett tjockare top skikt,
för att undvika laminering vid hård belastning.

White body tile - Kakel och klinker
Vitlera, kaolinleran är en bättre lera och får en lägre vatten
absorbtion efter bränning.
Här kan man verkligen skapa unik design och mönster.
Mellan plattans kropp och glasyr lägger man en primer,
Engobe för att skydda plattan från fukt genomslag.

Red body tile - Kakel och klinker
Rödlera, primärlera är en billigare råvara och används för
att göra mindre kostsamma produkter.
Mellan plattans kropp och glasyr lägger man en primer,
Engobe för att skydda plattan från fukt genomslag.
Vid slag eller stötar kan rödlerans färg lysa igenom
glasyren.
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Plattornas olika ytor publika golv

Polerad R9 / Helt slät yta Helblank yta,
OBS ! Repkänslig i publik miljö med hårt slitage nära entreè

Lappato R10 A / Topp polerad yta ofta lite ojämn yta
både blank och matt

Naturale R10 A / Slät och len,
Naturale R10 B / Slät lite strävare
Ofta matt

Struktur R11 A / Ojämn stenig skiffer yta
Ofta matt
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Klinkerplattornas olika ytor Publika golv,
Trappor Industrier, grovkök, tvättstugor, ramper
mejerier, slakterier, bryggerier mm.

Naturale R9 A / väldigt slät och len yta

Naturale R10 A + B / slät och len yta

Struktur R11 A + B + C / sand pappers yta

Rock R11 A + B + C V4 / vågig yta
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Relief R12 A + B + C V8 / relief yta
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Halkdämpande plattor i offentlig miljö med
skotraffik

Exempel på yta

Produkt

R – Skalan

EN-Norm

DIN-51130

R9

Mindre risk för halka mellan 3-10 graders lutning

Generella arbets ytor

Naturale

R10

Mindre risk för halka mellan 10-19 graders lutning

Entreèr, Toaletter

Naturale

R11

Mindre risk för halka mellan 19-27 graders lutning

Entreèr, Trappor

Struttorato

R12

Mindre risk för halka mellan 27-35 graders lutning

Mjölk, Margarin produktion

Struttorato

R13

Mindre risk för halka mellan 35 graders lutning

Slakterier, industri

Struttorato

V – Skalan
V4

Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 4

Tvättstuga

Relief

V6

Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 6

Industri med olja

Relief

V8

Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 8

V10

Drenerings nivå på plattan cm³ / dm² = 10

Halkdämpande plattor i våt miljö med
barfotatrafik

Slakteri
Fisk industri

Exempel på yta

Relief
Relief

Produkt

A B C - Skalan

EN-Norm

DIN-51097

A

12 ° lutning

Omklädningsrum

Naturale

B

18 ° lutning

Duschar

Sträv 1

C

24 ° lutning

Lutande pool kant

Strävare 2

Mosaik 2,5x2,5, 5x5 har ofta en halkdämpning typ R 10 C,
Procentuellt är det mer fog på mosaik.
Vilken skapar mer friktion mot fot.
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Mosaik har ingen klassning inom UNI EN 14411
Plattor som är under 5x5 klassas som mosaik.
Mosaik finns i många olika typer av material och format t.ex.
kakelmosaik, stenmosaik, glasmosaik, granitkeramikmosaik.
Används på vägg och golv både inne och ute, beroende på vattenabsorption,
avnötningsbeständighet och kemikalieresistens.
Mosaik med pappersnät på baksidan av plattan bör undvikas i badrum och duschutrymmen.
Mosaik bör ha glasfibernät på baksidan eller DOT-system i våtrum för att uppnå hög
draghållfasthet och vidhäftning mot underlaget.

Plattor blir större och större, mosaiken blir då perfekt att montera i fallen vid brunnen.
Mosaik används ofta som dekorations material till pelare och fondväggar mm.
Mosaik är även ett perfekt material att använda som kontrast markör.

7

Kakelkunskap
Shading
kakelplattor som görs för att minimera priset är sämre och kostar därför mindre / m².
Plattor med sämre kvalitet kostar ofta mer att montera.
Man måste kolla av varje platta och byta plattor efter montering.
Att montera en platta som inte är plan är svårt att montera utan fogsprång.
Plattor som inte är kalibersäkra blir även svåra att montera snyggt,
och fogarna ser ut som en slalom bana.

Billigare råmaterial
Högre vattenabsorbtion
Bränns i lägre temperatur
Större kaliber variationer i boxarna
Fler defekter på glasyren
Rätvinkelheten och planheten är sämre
Ingen eller mindre engobe

Glasyr
Engobe
Plattans kropp

Plattorna på bilden är av kakel kvalitet och har inte blivit primade med Engobe.
Engobe är ett skydd som man lägger på plattan för att skydda den mot fuktgenomslag
Speciellt plattor med hög vattenabsorbtion som skall vara i våta utrymmen.
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Kakel plattor – för vägg
Väggplattor (Kakel) finns i många olika format
5x5,10x10,10x30, 15x15, 20x20, 20x30, 20x40, 25x40, 25x45, 30x60, 40x80 mm.
Vita, färgade, mönstrade blanka och matta mm.
Plattorna kan vara av vit lera för att säkerställa bästa kvalitet
Kakelplattorna ska ha en godkänd engobe mellan kropp och glasyr för att slippa ”shading”
Plattorna kan vara pressade med runda kanter,
eller rectified rt med skurna kanter.
Kriterier för kakel : UNI EN 14411
BIIIb 14411-K, Vatten absorbtion 6% < E < 10%
BIIb 14411-L, Vatten absorbtion E > 10%

Klinker plattor – för golv i hus och hem
Golvplattor (Klinker) finns i många olika format
5x5 mosaik,10x10, 20x20, 30x30, 30x60, 60x60, sedan övergår de ofta till granitkeramik.
Olika färgskalor och mönster samt strukturer.
Plattorna bör understiga 6 % i vattenabsorbtion för att klara golvvärme samt högre
slagtålighet
Plattorna kanl vara pressade med runda kanter, eller rectified rt med skurna kanter.
Glaserade klinkerplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer
respektive 4 eller 5 PEI-skala för offentlig miljö.
Kriterier för klinker : UNI EN 14411
BIIa 14411-H, Vatten absorbtion E < 3%
BIb 14411-J, Vatten absorbtion 3% < E < 6%

Granitkeramikplattor – för golv, tvättstugor och trapphus samt publika ytor
5x5 mosaik, 10x10, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60, 40x80, 80x80, 60x120, 120x120,120x278
Olika färgskalor och mönster samt strukturer.
Plattorna kan vara glaserade eller oglaserade.
Plattorna kan vara pressade med runda kanter, eller rectified rt med skurna kanter.
Glaserade Granitkeramik för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer
respektive 4 eller 5 PEI-skala för offentlig miljö.
Oglaserad Granitkeramik för golv bör slitage klass 7 Mohs-skala väljas i publik miljö.
Kriterier för granitkeramik :UNI EN 14411
BIa 14411-G, Vatten absorbtion E < 0,5% = Frostbeständig
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Offentlig miljö
Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas.
Glaserade klinkerplattor
med avnötningsklass minst 4–5 PEI skala bör väljas beroende på miljö och trafik.
Oglaserade klinkerplattor
med avnötningsklass minst 6-7 mohs-skala bör väljas beroende på miljö och trafik.
Plattor bör vara minst motsvarande klass R9 A.
Halkdämpningsklass väljs enligt behov och/eller krav gärna R10 B i våtrum.
Kontrollera ledstråk i golven eller var dilatationsfogar eller konstruktionsfogar finns.
Publika – duschar
Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas.
På lutande plan, på trappor under vatten och i grund bassäng
väljs plattor med halkdämpning klass C.
På golv i dusch och wc bör halkdämpning vara R10 B
och på golv kring bassäng väljs plattor med halkdämpning minst klass R10 C.
Halkdämpande plattor med finkornig yta och med halkdämpning enligt klass B eller C
bör undvikas i torra utrymmen, eftersom det kan medföra ökat städbehov.
Till rullstolsramp/barnvagnsramp i torrt utrymme väljs halkdämpande plattor minst
motsvarande klass R11.
OBS! När plattor monteras på ytor med nivåskillnad i offentlig miljö ska 40 punkter NCSavvikelse respekteras för människor med nedsatt syn.
Industrigolv, storkök
Endast oglaserade plattor bör väljas.
Plattorna bör vara halkdämpande minst motsvarande klass R10 och för våtbelastade ytor
även minst V4.
Halkdämpningsklass väljs enligt behov och/eller krav.
Golv ska ha lutning mot golvavlopp. Val av platttjocklek och läggningsmetod bör göras med
hänsyn till förväntad mekanisk belastning på golvet och typ av hjullast.
Speciella rekommendationer för olika typer av miljöer finns att tillgå..
Trappor
Till planstegets framkant (trappnos) kan halkdämpande plattor väljas.
Trappor utomhus
Till planstegets framkant (trappnos) bör halkdämpande plattor väljas.
Var noga med att noga följa monteringsanvisningen för montering av trappor ute.
Det är inte ovanligt att plattor monterade utomhus släpper från underlaget, på grund av att
underlaget är för poröst eller för tätt, t.ex. prefabricerat, eller utfällning i betongen av
kalciumhydroxid eller frostsprängning på en gammal befintlig trappa.
Man bör skydda en trappa från surt regn med tätskikt typ Seccoral.
Även om man tätskiktat en trappa finns risk för frostsprängning mellan tätskikt och plattan.
Det är klokt att dubbellimma plattor på en trappa vått i vått, gärna med flytfix S1.
Horisontella ytor utomhus
På ytor utomhus som kan utsättas för väta och frost kan klinkerplattor med vattenabsorption
10
mindre än 0,5 % väljas. ( Granitkeramik )
Ytor med gångtrafik bör beläggas med halkdämpande plattor minst motsvarande R11.
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1

Estetiska egenskaper

4

Ekonomi

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Färg
Form
Format
Mönster
Ytstruktur
Design koncept i tid och rum

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Låg LCA, life cykle analysis
Hållbarhet golv 50 år
Försäkringsbart badrum 20 år
Låg underhållskostnad
Pris motiverad produkt
Inga miljöavgifter, deponi fyllnads material

2

Driftsegenskaper

5

Miljö och hälsa

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Lång funktionstid
Smuts och fläckresistens
Torra städmetoder
Mindre kemikalier
Hygieniskt
Reparerbarhet

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Miljöpolitik råvara och produktion
Hygienisk produkt
inga allergier
Inga tungmetaller eller silverjoner
Inge emissioner
Lågt Co² värde vid produktion, natur gas

3

Tekniska egenskaper

6

Yttre påverkan

3.1 Slitage
3.2 Reptålighet
3.3 Slagtålighet - Glasyrkrackelering
3.4 Böjtålighet
3.5 Intrycksbeständighet
3.6 Halkdämpande
3.7 Frostbeständighet
3.8 Kemikalie / Fläckresistens
3.9 Brandhärdighet A1
3.10 Termisk chockresistens
3.11 Alstrar ej elektricitet
3.12 Färgstabilitet
3.13 Dimension och ytkvalitet

6.1 Statisk och rörliglast
6.2 Krympning och krypning i material
6.3 Temperaturvariationer
6.4 Fukt och fuktvariationer
6.5 Kemikalier
6.6 Frost
6.7 Punktlast
6.8 Slag och stötar
6.9 Vibrationer
6.10 Rullande hjul
6.11 Nötning - Repning
6.12 Kemikaliepåverkan
6.13 Fläckborttagning och rengöring
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Om plattan är 20x20 cm och har olika tjocklek
Är skillnaden som nedan.

Om man har en yta typ en verkstad, garage, industrigolv eller lager med trafik som har
rullande punktlast,
Är det viktigt att välja en platta som är starkare mot tryckpunkts belastning.
Ju tunnare plattan är ju brantare går punktlasten ned i plattan, bild ovan ovan
20x20 8,4 mm, 20 mm tyngd spridning = 280 kg punktlast
20x20 12 mm, 25 mm tyngd spridning = 540 kg punktlast
20x20 14 mm, 30 mm tyngd spridning = 748 kg punktlast

En truck med pumpade hjul är inte lika svårt som en pall lyftare med små hårda hjul,
Små hårda hjul blir punktlasten väldigt centrerad på en liten yta och därför tuffare mot plattan.
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Dilatationsfogar – Rörelsefogar placeras efter anvisning från arkitekt eller konstruktör.
Vägledning :
Rörelsefogar anbringas i fält med största kant längd av 7 lpm.
Rörelsefogar anbringas även i övergång till andra konstruktionsdelar såsom
väggar, pelare, fundament och rörgenomföringar samt över dilatationsfogar i konstruktionen.
För golv som är utsatta för tung trafik ( 3kN per hjul ) bör rörelsefogarna inte korsa trafikstråk.
Om så sker skall rörelsefogarna förstärkas enligt MBE. AMA /98.
Vidhäftare, PCI Elastoprimer 145. Utfyllnad , PCI Elritan 140.
Alternativt färdig dilatationsfog ca 2,5 lpm / st 8, 10, 12, 15 mm höga samt 9 mm breda.
Finns som rostfria, aluminium och plast beroende av belastning och trafik.

13

Kakelkunskap
Platta på mark
Golv på mark är en av de vanligaste golvkonstruktionerna.
Denna konstruktion är mycket användbar för såväl småhus som industrier.
Vid utförande på berg genomförs ofta en plansprängning med efterföljande packning av
sprängsten.
Vid utförande på fast mark schaktas jordmassorna bort, marken avjämnas och återfylls
sedan med ett packat dränerande och kapillärbrytande skikt,
i form av tvättad makadam eller singel.
Om marken är lös eller där stora eller ojämna sättningar kan uppstå skall grundplattan
pålas för att få kontakt med fast berggrund.
Efter grundläggningen gjuts en platta av betong på det bärkraftiga underlaget
med en viss dimensionerad tjocklek.
Plattan gjuts antingen mot markisolering eller direkt mot ett dränerande skikt.
För oisolerade konstruktioner anses plattans nedre del ha en relativ fuktighet på 100 %
som motsvarar markens fuktighet, medan plattans övre del har en lägre relativ fuktighet.
Därför uppstår en differens i fuktighet och temperatur.
Storleken på variationerna beror på årstider och inomhusklimat,
och kan leda till horisontella och vertikala rörelser.
Mellan platta och undergrund uppstår friktion.
När betongen sedan krymper uppkommer tvångskrafter som kan bidra till sprickbildning.

Betongens krympning
BKR, avsnitt 7:3124, tredje stycket, första meningen
Vid bestämning av betongens krypning skall den relativa luftfuktigheten,
betongens sammansättning och behandling, konstruktionsdelens dimensioner samt
betongens ålder efter gjutningstillfället beaktas.

14

Kakelkunskap
Berätta för oss vilken känsla eller krav som finns i projektet

Miljömässigt motiverat
Funktions anpassat
Estetisk upplevelse
Ekonomiskt rimligt
Tekniskt Möjligt

15
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Standard format

Stora format

XL format
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Vilken typ av design, mönster, färg, söker man
Stenkänsla

Clash Nature

Eureka Sabbia

Aspen Oxide

Geostone Grigio

Materia Rosso

Sierra Natura

Roxstone Dark Quartz

Slate rustikt

Cornerstone Multi C

Cement

Dust grey

Metall

One Ground

Meth arc Copper

Relate Blazer
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Vilken typ av design, mönster, färg, söker man
Grains

Lombarda White

Ego Grigio scuro

Small grains Sand

Framenta Grigio

Marvel Grey Fleury

Marvel stone Cream P

Marmor känsla

Marvel stone Cararra P Marvel stone Nero M
Trä känsla

Dolphin Moon

Alter bruciato

Woodtalk White smoke Woodtalk Grey pepper
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Rectified ( RT )
Platta med sågade kanter 90 º
plattan sågas till monocallibro.
RT plattor har extremt hög kalibersäkerhet
Och kan därför läggas med mindre fogar 1-2 mm.

Platta med sågad kant, rak 90 º
Skall fogen vara plan mellan plattornas kanter
Monteras med ofta med nivellsystem / kilar
Vägg fog 1-2 mm
Golv fog 1-3 mm

Pressad ( P )
Plattan stansas ut och formas efter ett gjutform.
Plattan får därför rundade kanter.
Sedan åker plattan in i ugnen för bränning.
Plattior krymper lite olika och kan skilja lite i kaliber.
Och bör därför läggas med större fogar

Platta med rundad kant, pressad
Skall fogen möta glasyrens kanter.
Fogen blir något rundad.
Monteras med snöre eller kryss som distans mått
Vägg fog 2-3 mm
Golv fog 2-4 mm
Fogarna skall på 5 lpm upplevas som raka.
Oavsett om den är rectified eller pressad.
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Kakel & klinker är ett naturmaterial och kan därför skilja i nyanser.
På boxarna står det om det är 1:a sortering.
Blandsortering har ofta gula streck på kartongen
Det står även vilken kaliber plattan har
300x300, Kaliber 7 då är plattan 297x297 altså en underkaliber
300x300, kaliber 0 då är plattan 300x300.
På boxarna är det även skrivet shade/tono nr ex L8

Plattorna kan även ha pilar på baksidan
Då måste man lägga plattorna efter pilarna.
Pilarna skall då läggas åt samma håll

Fogsprång
Plattstorlek ( cm )
10x10
30x30
40x40
30x60
50x50
Större plattor

Tillåten nivåskillnad ( mm )
1,2
1,6
1,8
1,9
2
2 mm max

Stora plattor med sågad kant monteras bäst med
Nivå system för att få plana och släta golv eller väggar.
Nivådistanser finns från 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Finns även till tjockare material som natursten.
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PCI - Silver grå

PCI - Cement grå

PCI - Antracit grå

PCI - Svart

Kakelplattor
har en vatten absorbtion på ca 20 %
vilket gör att plattorna suger upp lite av vattnet som var tänkt för
hydratisering av fogen ( uttorkning ).
Detta gör att fogprovet är bra för val av fog på vägg.
Standard fogfärg : Silvergrå på vägg.
Golvplattor
har en vatten absorbtion på ca 0,5 - 3 % vilket gör att plattorna suger inte upp något
vatten, och fogen får mer vatten till hydratisering av fogen ( uttorkning ).
Detta gör att fogfärgerna ofta blir lite ljusare i verkligheten än på provet,
välj något mörkare fog än på provet.
Standard fogfärg : Basaltgrå på golv, mellan cementgrå och antracitgrå.
Mörka fogar är känsliga för drag och vind samt temperatur i golvet ex golvvärme.
Tvätta gärna mörka fogar med en cellulosa svamp
den är hårdare och suger upp mindre vatten/pigment ur fogen.
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En 13888 Klassifisering av fogar
CG2 WA : Förbättrad fogmassa, reducerad vatten absorbtion med hög slitstyrka
PCI Premiumfug CG2 WA / golv & vägg inne som ute

PCI Premiumfog 20 vit
PCI Premiumfog 16 Silvergrå
PCI Premiumfog 18 Manhattan
PCI Premiumfog 31 Cement
PCI Premiumfog 19 Basalt
PCI Premiumfog 47 Antracite
PCI Premiumfog 40 svart
PCI Premiumfog 22 Sandgrå
PCI Premiumfog 44 Topas
PCI Premiumfog 02 Bahamabeige
PCI Premiumfog 05 Mellan brun
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PCI Premiumfog 41 Mörkbrun

Kakelkunskap
Yttre påverkan av fogmassan färg :
Klinkerplattor låg vattenabsorbtion
Härdningstemperatur < +20°C
Härdningsfuktighet 100% och < 70%
För mycket vatten vid blandning eller tvättning

= Ljusare fogfärg
= Ljusare fogfärg
= Ljusare fogfärg
= Ljusare fogfärg

kakelplattor låg vattenabsorbtion
Härdningsfuktighet mellan 80-90%
För lite blandningsvatten
För kort blandningstid

= Mörkare fogfärg
= Mörkare fogfärg
= Mörkare fogfärg
= Mörkare fogfärg

För tidig fogning efter montering
Korsdrag eller ojämn värme
Syratvätt eller starka kemprodukter
Smutsig svamp eller trasa

= Flammig fogfärg
= Flammig fogfärg
= Flammig fogfärg
= Flammig fogfärg

En 13888 Klassifisering av fogar
CG1 : Normal projekt fog
PCI Finfug CG1 / vägg

CG2 : Förbättrad fogmassa, tätare och mer lättstädad
PCI Megafug CG2 / golv
CG2 WA : Förbättrad fogmassa, reducerad vatten absorbtion med hög slitstyrka
PCI Premiumfug CG2 WA / golv & vägg
PCI Nanofug CG2 WA / golv & vägg
PCI Durafug CG2 WA / golv
RG : Reaktions snabb cementbaserad fogmassa
PCI Durapox Premium / golv & vägg PCI Durapox NT / golv & vägg
Kan man foga om golv.
Ja det går, men risken att plattorna skadas vid borttagning av fogmassan är stora.
Då är det bättre att pigmentera om den cementbaserade fogmassan.
Alltid enklare att få en ljus fog mörkare.
Syra tvätta den cementbaserade fogen, skölj av noga med neutralt vatten PH värde 7.
Pigmentera om fogen med PCI fog piggment.
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Kakellister i vinklar
Typ fönster, hyllor och ytterhörn

Plast 6,8,10,12 mm
Vit
Grå
Svart

Metall 4,6,8,10,12 mm
Vit
Svart
Borstad aluminium
Matt aluminium Blank
aluminium

Plast 6,8,10,12 mm
Vit
Grå
Svart

Metall 6,8,10,12 mm
Vit
Svart
Borstad aluminium
Matt aluminium
Blank aluminium

Monteringsmodeller ytterhörn

1. Kakellist
Ytterhörn kakel

2. 45° girad kant
Ytterhörn natursten

3. Dansk sättning
Trappor

4. Kakellist utanpå
Ytterhörn industrikök

24

Kakelkunskap
Golv fall för standard golvbrunn
Golvlutning
Vid brunnen 1:50 – 1:150
Övriga ytor1:100 – 1:200

( 20 mm/m – 7 mm/m )
( 10 mm/m – 5 mm/m )

Detta kontrolleras enklast med ett vattenpass
Bakfall får inte förekomma i någon del i utrymmet.
Dokumentera vilken typ av brunn som skall monteras.
Vilken typ av fall som skall utföras som blir underlag för besiktning.

Modell S1

Modell S 2

Modell S 3

Modell S 4

Golv med dubbla golvbrunnar.
Här kommer man att få spackla ryggar,
brytpunkter för fall mot brunnarna.
Planera väl och skriv avvikelse rapport.

Kuvertskärning

OBS !

Modell S 5

Enligt BBV 3.1.2
kan alternativ golvlutning avtalas,
typ planagolv med lokaltfall.
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Golv fall för desingbrunn / väggnära golvbrunn
Typ :
I-drain Purusline Unidrain

Modell V 11

Modell V 12

Modell V 13

Modell V 14

Modell V 15

Kuvertskärning

OBS !
Enligt BBV 3.1.2
kan alternativ golvlutning avtalas,
typ planagolv med lokaltfall
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Kontrastfärger
HWC - ledstråk
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INTERNI Ledtråksplattor vägg HWC 2020
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1. Fondvägg i dusch

4. Vertikal pelare

2 Fondvägg badkar

5. Horisontell bård
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3. Fondvägg
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Taktila plattor
Ledstråksplattor 30x30
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Man bör även tänka på vilken yta man skall välja på
plattan med tanke på halkdämpning och städning.
R9, R10 är ganska slät och jämn yta.
R11 är mer ojämn yta och skapar mer friktion mot sko.
R12 är mycket ojämn i ytan.

OBS ! När plattor monteras på ytor med nivåskillnad
på offentligmiljö skall, 40 punkter NCS avvikelse
respekteras för människor med nedsatt syn.
Utomhus bör plattor R11 B väljas i trappor

Trappnosar
Finns i olika format Bredd 30, 60,
90, 120 cm Djup ofta 30 cm
Gradino är vanligast
Serier har olika typer av trappnosar,
alla modeller finns inte i alla serier.
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Gradino
Ofta med rillor
Rundad framkant

Gradone / Scalino
Ofta utan rillor
Rundad framkant

Elemento
Ofta utan rillor
Kan vara rund även i 90º

20 mm, duelstep
Ofta utan rillor
Finns rund och i 90º

Skall man välja trappnos slät Skall man välja trappnos med rilla
Skall man välja 30 cm, 60 cm, eller 120 cm bred trappnos
Skall man har rak eller rund framkant 8-10 mm eller 20 mm på plansteget Dualstep

Gradone / Scalino

Elemento / 90°

Gradino modell med rilla

Gradino är motiverat både produkt mässigt och monterings mässigt.
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Trappor
Droppskydd avslut trappa, förslag
Om det är en öppen trappa, kan man montera en ” sockel ” platta liggande mot golvplattan.
Monteras i ett S1 klassad fästmassa.
Alt 1 Montera ned skuren platta mot klinkerplatta i fästmassa
Alt 2 Montera sockelplatta med rundad kant mot klinkerplatta i fästmassa inåt eller utåt.
Alt 3 Montera en kort trappnosplatta typ 10x30 med rilla i nivå med basplatta.
Dessa 10x30 trappnosar finns ofta inte i bas serien och måste väljas från annan serie,
och skäras till plattans djup typ 28 cm
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Trappor
Olika avslut mot vägg
1.Rakt avslut mot vägg
2.90º i vinkel efter trappa mot vägg
3.Inget skydd mot vägg
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XL plattor
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Systemgolv
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Systemgolv

PÅ bilden bildar balkongräcket en ram runt golvet,
för att sedan få stöd mot hus väggen.
Samma princip gäller för golv
Bygg gärna en ram av tryckimpregnerat trä runt golvet som stöd.
Detta gör att golvet inte rör på sig under snabba eller tunga rörelser på golvet.
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Löslagda golv, tillfälliga golv
Beklädda med kork på baksidan och en ramfog runt plattan.

Underlag :
Klass A
Plant underlag,
inga ryggar eller
nivåskillnader

Format :
60x60, 60x120, 120x120
75x75, 90x90
30x120
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Löslagda golv, tillfälliga golv
Beklädda med kork på baksidan och en ramfog runt plattan.

Kontor

Utställning

Mässor

Butik

39
Showroom

Pop up store

Fasader
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I Mellanöstern och Asien började invånare redan 6000 år före Kristus
att forma lera och bränna den till krukor och fat till förvaring av vin, olja och spannmål.
Egypterna var, med mycket annat, också först med att glasera leran.
Runt den nära 5000-åriga Sakkara pyramidens ingång löper en fris med turkosblått kakel.
Ursprungligen användes leran som dagens tidningar dvs för information och budskap.
När man hade lärt sig att göra glas kunde man också använda samma massa, färgad med
pulveriserad turkos eller kobolt, till glasering av kakelplattor.
Eftersom glasyren lade sig olika tjockt över de ojämna plattorna,
kom man även på att rista in mönster i leran som blev dekorer.
När Alexander den store erövrade Persien på 300-talet e Kr dog både tillverkning och
användning av kakel mer eller mindre ut.
Greker och Romare brydde sig inte om denna form av dekorer utan använde istället mosaik.
Det var inte fören religionen islam etablerades på 600-talet e Kr
som kaklet kom på modet igen, och det i en aldrig tidigare skådad omfattning.
Eftersom den islamska läran förbjöd det naturalistiska avbildandet
"avbilda inte livet självt utan bilden av livet", utvecklades det man kallar för arabesken;
det icke föreställande dekorativa mönstret som slingrar sig i intrikata former över en yta.
Mönstret utgår dels från naturen med dess växter och blommor, dels från geometriska former.
När profeten utvandrade från Medina till Mekka tog han med sig en stab hantverkare,
bland dem mästare på att göra glaserat kakel.
Från Mekka spred sig tekniken snabbt till Syrien, Palestina, Persien och Egypten igen.
Senare även till Nordafrika, för att via Gibraltar med
Morerna nå Spanien och Italien i början av 700-talet.
Ett exempel på Morernas skicklighet är kungapalatset Alhambra i Granada i Spanien.
Under 1500 och 1600-talet var det Portugal och Holland som blev ledande på kakeldesign.
Man utvecklade Majolika kakel som främst förknippas med vitt och blått.
På 1600-talet började ostindiska kompaniernas handel med Kina,
och det blå vita Ming porslinet,
Handelsmännens materialkunskaper från Asien finns kvar än idag,
på engelska kallas porslin " China "
På 1800-talet nådde även kakel vågen trälandet Sverige,
men redan 1767 konstruerade Cronstedt den unika och värme effektiva kakelugnen i Sverige.
Sverige och Finland, vi har också haft produktion av kakel plattor.
Uppsala ( 1859-1928 ) och Karlskrona ( 1880-1969 ) producerade b.la 15x15 plattor.
Från början gjorde man kakelugnar i fabrikerna,
men övergick senare till modernare material som kakel.
Även i Skåne, Ekeby har man producerat keramik våtpressad klinker, extruderad klinker.
Höganäs rustik serie.
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Man producerade även Hav,Land och Vind i Finnland, ritad av Lena Andersson.
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Under hela 1950-2010 talet har teknik, produktion & design utvecklingen legat främst i Italien.
Produktgrupper som
Bicottura, Monocottura, och Monoporosa samt Porcelanato,
Även begrepp som
full body, colored body, double loaded, white body, red body kommer från Italien
Produktions metoder för mönster och estetiska effekter.
Cutting rectified, Stampa rotato, Inkjet, Digital printing, 3d print, XL plattor, Micromosaik.

Teknik Evulotionen just nu gör plattorna med sofistikerade än någonsin,
plattorna är helt verklighets trogna och ibland bättre än orginalet. ( man kan ta bort defekter )
Nu börjar även hybrid plattor produceras och skapas av beställare och påverkare,
trä och cement, marmor och metall, pubblestones och kalksten trädekorationer i sten mm.
Dessa fusions produkter kan man inte hitta i naturen naturligt.
Med nya teknikerna kan branschen närma sig marknadens extrema krav på ett helt nytt sätt
Standard format idag på golv är 60x60 och går mot 60x120.
Det är dock fortfarande små plattor i prispressprojekt golv 20x20, vägg 20x40.

Energi åtgången / m² i produktion har halverats på 10 år. Tackar vi teknikutvecklingen för.
CEN-Comitè har jobbat för att en standardisering för kvalitet och funktion för kakel & klinker.
Europa Normen UNI EN 14411 med undergrupper är resultatet efter 10 års arbete mellan
16 Europeiska länder.
De europeiska normerna har blivit så bra att andra världsdelar refererar till våra standards.
Idag är Europeiska fabriker oftast certifierade enligt ISO standards
90001- Kvalitet
14001 – Miljö
OHSAS 18001 – Hälsa och säkerhet
Eco-Label – Svanen i Sverige
Vi Importörer väljer fabriker som passar vårt ID.
På projekt har vi många krav på oss att Guida fram till rätt produktval efter miljö och funktion.
Tekniskt möjligt, vilka förutsättningar har vi samt vilka funktionskrav finns.
Ekonomiskt rimligt, vilken kvalitet räcker för det som skall levereras eller vilken fabrik skall vi ta.
Estetisk upplevelse, för specifika önskemål måste man ju kunna sina fabriker och dess fördelar.
Funktions anpassat, är det rätt serie ? är det rätt fabrik ? kan vi hitta bättre lösningar ?
Miljömässigt motiverat, är fabriken certifierad, har dom EDP deklaration mm.
För oss är det mycket research bakom varje ny fabrik och serie innan vi kan importera.
Har beställaren krav på miljödeklarationer som
Basta, Svanen, Byggvarubedömningen, Sundahus eller LEED mm.
Då är det vi som importör som skall deklarera detta enligt respektives redovisningskrav.
Detta kan vi och gör varje vecka.
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Svensk Standard Europa Norm UNI EN 14411
Definitioner, Klassificering, Märkning, Egenskaper
Provtagning och underlag för acceptans
Längd och bredd
Tjocklek
Kantrakhet
Rätvinkelhet
Planhet
Ytkvalitet
Vattenabsorbtion
Böjhållfasthet / N/mm²
Ytans reptålighet ( Mohs skala )
Tryckpunktsbelastning
Beständighet mot avnötning oglaserad klinker
Beständighet mot nötning glaserad klinker i PEI 1-5
Linjär värmeutvidgningskoefficient
Beständighet mot termisk chock
Fuktutvidgning
Beständighet mot krackelering
Standardiserade testmetoden för frostbeständighet
Beständighet mot kemikalier oglaserad klinker
Beständighet mot kemikalier glaserad klinker / fläckresistens
Beständighet mot kemikalier glaserad klinker / kemikalier
Emission bly och cadmium
Små färgskiftningar
Halksäkerhet / Coefficient av friktion
Torrpressade plattor med vattenabsorption 0,5% < E < 3%
Våtpressade plattor med vatten absorption 3% < E < 6%
Våtpressade plattor med vatten absorption 6% < E < 10%
Våtpressade plattor med vatten absorption E > 10%
Torrpressade plattor med vatten absorption E < 3%
Torrpressade plattor med vatten absorption 3% < E < 6%
Torrpressade plattor med vatten absorption 6% < E < 10%
Torrpressade plattor med vatten absorption E > 10%
Torrpressade plattor med vatten absorption E < 0,5% *

Gamla

ISO-Standard

SS EN 87 =
SS EN 163 =
SS EN 98 =

UNI EN 14411
ISO-10545-1
ISO-10545-2

SS EN 99 =
SS EN 100 =
SS EN 101 =

ISO-10545-3
ISO-10545-4
Tagits bort
ISO-10545-5
ISO-10545-6
ISO-10545-7
ISO-10545-8
ISO-10545-9
ISO-10545-10
ISO-10545-11
ISO-10545-12
ISO-10545-13
ISO-10545-13
ISO-10545-14
ISO-10545-15
ISO-10545-16
ISO-10545-17

SS EN 102 =
SS EN 154 =
SS EN 103 =
SS EN 104 =
SS EN 155 =
SS EN 105 =
SS EN 202 =
SS EN 106 =
SS EN 122 =
SS EN 122 =
Ny
Ny
Ny
SS EN 121 =
SS EN 186 =
SS EN 187 =
SS EN 188 =
SS EN 176 =
SS EN 177 =
SS EN 178 =
SS EN 159 =
SS EN 176 =

AI
A II a
A II b
A III
BIb UNI EN 14411-H
BIa UNI EN 14411-J
BIIb UNI EN 14411-K
BIII UNI EN 14411-L
BIa UNI EN 14411-G

Halkdämpande klinkerplattor DIN 51130 R - Skalan skotrafik och oljiga produkter
R 9 -10 klarar en lutningsvinkel mellan 12 och 17 grader används i Köpcentra, butiker, skolor, korridorer resturanger.
R 11 klarar en lutningsvinkel mellan 20 och 27 grader används i ingångar / köpcentra, butiker, trappsteg.
R 12 klarar en lutningsvinkel mellan 28 och 35 grader används på ytor typ industrikök, mejerier.
R 13 klarar en lutningsvinkel mer än 35 grader används i industrier typ slakterier, fiskindustrier mm.
Halkdämpande klinkerplattor DIN 51097 A, B, C - skalan barfotatrafik och vatten
Denna testmetod används för att mäta friktionen på vattenbegjutna golv med barfotatrafik, ofta kornig yta.
A klarar en lutningsvinkel mellan 12 och 17 grader används i omklädningsrum, torra utrymmen.
B klarar en lutningsvinkel mellan 18 och 23 grader används i duschutrymmen samt lutande bassäng kanter.
C klarar en lutningsvinkel mellan 24 grader eller mer används i trappor som leder ned i bassänger
V skalan som går från 2 - 10 är en annan testmetod för att mäta friktionen på plattor med reliefyta.
Värdet anger hur många kubikcentimeter vatten plattan tål med bibehållen friktion.
Dessa V - värden är ofta i kombination med de två tidigare värderna.
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Prisvärda kakelplattor på vägg är :
Vita blanka eller matta 15x15, 20x20, 20x30, 20x40, 25x40
Pris 130-200:- / m² till kund
Plattsättning inkl fogning ca 650:- / m²
Större kakelplattor kostar mer som produkt
Plattsättning inkl fogning kostar också mera
Tätskikt duksystem på godkänt underlag kostar ca 650:- / m²
Prisvärda klinkerplattor på golv badrum är :
Grå, antracite, svarta, beige, bruna, matta 20x20, 30x30,
med 10x10 i lokala fallet vid brunnen
Pris 200-300:- / m² till kund
Plattsättning inkl fogning ca 650:- / m²
Större kakelplattor kostar mer som produkt
Plattsättning inkl fogning kostar också mera
Tätskikt duksystem på godkänt underlag kostar ca 650:- / m²
Flytspackling kostar ca 300-400:- / m²
Prisvärda klinkerplattor på golv är :
Basic 30x30,
Basic 30x60
Pris 250:- / m² till kund
Pris 495:- / m² till kund
Plattsättning inkl fogning ca 600:- / m²
Större kakelplattor kostar mer som produkt
Plattsättning inkl fogning kostar också mera
Planspackling kostar ca 200-300:- / m² beroende på hur högt i mm man skall spackla.
På projekt med bra framförhållning god planering lämnar man givetvis också Offert
enligt ABM 07 och Platt 07.
En seriös plattsättningsfirma måste debitera 550-600:- / timme
för att få företaget att må bra och göra rätt för sig bolags tekniskt.
Inventering projekt och kalkylering
Skriva offert, revidera offert
Beställa material, planera för lagring
Resor till och från arbetsplats
Uppstart, hämta material
Planering av montering
Inläsning av uppdrag och läsa monteringsanvisning
Avvikelser, ÄTA-debitering
Dokumentering egenkontroller
Bil
Telefon
Verktyg
Byggstädning
Besiktning
Fakturering
Allt arbete sker ju inte på Arbetsplatsen eller Hemma Hos.
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