BETONG GRÅ & GRAFIT

EGENSKAPER
Serie Betong är en torrpressad, glaserad granitkeramikplatta av hög kvalitet som lämpar sig väl i alla
industriella och kommersiella sammanhang. Den finns i två färger och två ytor R10 och R11. Serie Betong
är en granitkeramik i klass B 1A / E med en vattenabsorption under 0,5% vilket även gör den lämplig för
användning utomhus. Användningsområde såväl golv som vägg.
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SPECIAL

KOMPLEMENT
SOCKEL rett.

6,5x60

10

TRAPPNOS rett.

33x60x3x3

2

30x40
4
BETONG STAVMOSAIK

30x30
6
BETONG MOSAIK 5x5
Finns med halksäker yta
Homogena plattor

Golvplattor även
lämpliga för vägg

Lämpliga för
golvvärme

Slitstyrka

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.

Frostbeständiga

5

PEI-5
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med måttlig trafik.

INSTALLATION
Då en granitkeramik är en produkt med extremt låg vattenabsorption krävs en högpresterande fästmassa.
Rekommendationen är en fästmassa minimum i klassen C2E S1 och med tanke på den låga vattenabsorptionen
gärna en snabbhärdande fästmassa, C2EF S1. Fästmassor av typen flytfix är också att rekommendera vid storlekar
från 30x30cm och uppåt. Ett annat skäl att använda snabbhärdande fästmassa är att minimera risken för flammiga
fogar på grund av granitkeramikens egenskaper.
Fogar rekommenderas efter önskemål om funktion efter installation, då granitkeramik är en icke sugande produkt
rekommenderas en snabbhärdande fog för att undvika flammiga fogar.

SKÖTSELRÅD EFTER INSTALLATION
En första rengöring innan brukstagande skall utföras med ett rengöringsmedel med lågt PH, till exempel Fila
Deterdek. Detta för att avlägsna ev fogfilm som annars kan resultera i att ett smutslager gror fast och orsakar
svårigheter med städning. Läs noga instruktionen innan rengöring, sura rengöringsmedel kan skada fogarna.
Vid daglig rengöring rekommenderas en PH neutralt lågalkaliskt rengöringsmedel anpassat för keramiska
beläggningar. Vi rekommendera Fila Cleaner.
Grovrengöring av organisk smuts och fläckborttagning kan göras med tex Fila PS87, fett och vaxborttagning.

