
Viktig information innan montering 
 

Våra vackra cementplattor kan användas i alla delar av hemmet, och även utanför. Om man vill använda 

dem utomhus (uterum eller växthus till exempel) bör man tänka på att använda underlag, fix och fog som 

passar utomhus.  

Våra cementplattor kan användas i alla områden av hemmet. Tänk på att vara extra noga med impregnering i 

våta utrymmen så att plattan skyddas mot fukt. Tänk på att använda en lite bredare fog i områden med 

golvvärme. Våra plattor är gjorda av cement och kan användas i varma områden som eldstad, eller 

braskamin. 

 

Montering: 

Plattorna ska läggas på ett torrt, fast och stabilt underlag. Cementplattor har en porös och känslig yta och vi 

rekommenderar att man använder rena handskar och rena (nya) strumpor innan de är behandlade. Om man 

inte själv kan vara på plats och är orolig för hanteringen kan man impregnera plattorna en gång innan 

läggning, för att minska risken för smuts och fläckar på plattorna. Det är lite mer arbete, men kan ge ett 

bättre resultat i slutändan. Om plattan verkar lite ojämn och skrovlig på ytan, beror det på att salter och kalk 

kan komma upp till ytan under torktiden vi produktionen. Om man vill kan man slipa lätt med ett fint 

sandpapper på ytan innan behandling för att få en slät yta. 

Om man vill ha golvvärme rekommenderar vi att man använder en fog på 4 mm (istället för den vanliga 2 

mm, utan golvvärme). Vänta sex veckor innan ni startar golvvärmen, och värmlångsamt upp golvet i 

etapper. 

När man lägger cementplattor ska man räkna med att det går upp till 2 gånger mer fix än vanligt. Använd ett 

flexibelt fix och blanda efter tillverkarens instruktioner. Bred ut fix med i ett relativt tjockt lager för att väga 

upp skillnader i palttornas tjocklek. Fukta baksidan av cementplattan och stryk på ett lager fix på samma 

sida och placera plattan på underlaget. Tryck fast plattan med handen, inga slag eller verktyg. 

Om man behöver dela en platta fungerar det bäst med en vattenkyld kakel- och klinker-skärare. 

Kom ihåg att använda rena strumpor, rena handskar och rena knäskydd under arbetets gång. Gå inte på 
golvet förrän det är helt torrt. Rengör plattorna med rent vatten utan rengöringsmedel, ta bort cementrester 
från plattorna med en gång. Om nödvändigt använd en ren svamp och mycket fint sandpapper. 

Impregnering 

Golvet måste vara helt torrt innan impregnering. Den fukt som finns inne i plattan måste torka ut helt. Om 
man impregnerar för tidigt kan fukt-fickor uppstå inne i plattan och kan ge fläckar under impregneringen, 
och kan göra att impregneringen inte fungerar optimalt. 

Följ anvisningarna på förpackningen. I de flesta fall ska impregneringen strykas på två gånger med torktid 
mellan. Impregneringen ska vara helt torr innan fogning. Vi rekommenderar Dynasil Stenimpregnering som 
håller 5-10 år. Dynasil Impregnering rollas enklast med en pensel eller roller, och stryks på vått-i-vått, det 
vill säga att man stryker ett lager så långt man kan nå, och stryker sedan andra lagret innan man flyttar sig. 
På så sätt gör man de två lagren samtidigt. 

Fogning 

Det kan vara bra att fukta lite mellan plattorna vid fogning, tänk på att inte använda för mycket vatten bara. 
Använd gärna en flexibel fog. Välj en ljus fog, gärna en nyans ljusare än plattan. Vi rekommenderar aldrig 
att man använder en svart eller mörk fog, eftersom det kan färga av på plattan.  

Foga ett lite område i taget och var noga med att torka bort överflödig fogmassa från plattans yta. Använd en 
svamp som sköljs ofta i rent vatten. Låt golvet torka ca 48 timmar innan ni går på det. 



Efterbehandling  

Tvätta golvet grundligt med ett pH-neutralt rengöringsmedel (ofärgad såpa) utblandat med lite vatten för att 
få bort den ”dimmiga” ytan som kan uppstå efter fogning och för att få upp glansen i ytan. 

 

Njut ert vackra golv i många år! 


