
SCHÖNOX BALTERRA® för alla väder

Keramik på
balkong och terrass

I  www.schonox.se  I
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Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande sommarsol. Det är därför vi har skapat 
SCHÖNOX BALTERRA® system. 

Målet var enkelt, att låta så lite vatten som möjligt stanna kvar i konstruktionen. Det är nämligen vattnet som ställer till 
problem. På vintern fryser det till is under keramiken och gör att plattorna släpper, s.k. frostsprängning. När det regnar 
på keramik som är monterad utan dränering, tränger vattnet ner fästmassan, som då blir blöt, och påverkas negativt. 
När solen sedan ligger på förångas delar av vattnet som finns i konstruktionen och tränger upp i fogarna som blir smut-
siga, flammiga och kan få kalkutfällningar. Hur ska man då kunna montera keramik på balkong och terrass? Jo, genom 
att på ett klokt sätt dränera bort vattnet som går in under keramiken. Och det är precis vad BALTERRA-systemet gör. 

I broschyren ser du två konstruktioner beskrivas steg för steg. Skillnaden mellan dem är bygghöjden.
Båda konstruktionerna kräver att det finns ett konstruktionstätskikt, d.v.s. att konstruktionen är tätad mot inträng-
ande fukt genom bitumenmatta eller dylikt. Detta är ett arbete som oftast utförs av en takläggare, innan plattsättaren 
kommer till arbetsplatsen.

I  Gör rätt från början och
få bort vattnet  I
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I  Konstruktion när 
konstruktionstätskikt finns  I

Kontrollera att det finns ett konstruktionstätskikt. Om det finns boyta eller annat uppvärmt utrymme under ska det alltid 
finnas ett konstruktionstätskikt som skyddar byggnaden från inträngande vatten.

I  Balterra 1
l Betong inklusive konstruktionstätskikt.
l Vidhäftare: blanda SCHÖNOX PFK RAPID enligt förpackningen och applicera med 4 mm fixkam.. 
l Expansionslist: montera SCHÖNOX RS 50 i golv-/väggvinkeln.
l Spackel: skiktet ska ha lutning 1:5 = 2 cm/meter. Välj mellan SCHÖNOX TX, PL PLUS eller SEB PLUS. 

 Membran: applicera SCHÖNOX 1K DS PREMIUM i två skikt med total mängd 2,6 kg/m². 
 I första skiktet monteras vinkelband SCHÖNOX ST. 
 Expansionslist: montera SCHÖNOX RS 50 i golv-/väggvinkeln. 
 BALTERRA-dränering: montera SCHÖNOX EP Drain blandat med Monokorn i minst 8 mm. 
 Fästmassa: montera keramiken med 100% täckning, välj mellan SCHÖNOX TT S8, TT S8 RAPID och Q9 W. 
l Keramik: anpassad för utomhusbruk.
 Fogbruk: foga keramiken med SCHÖNOX SU eller XR. 
l Fogmassa: i golv-/väggvinkeln monteras bottningslist och därefter mjukfogen SCHÖNOX SMP för att ta upp rörelserna.

Betong inkl. tätskikt

Vidhäftare

Avjämning/spackel  1:50

Membran 1K DS PREMIUM + tätningar�

EP-DRAIN + MONOKORN + RS 50�

Fästmassa�

Klinker, fogbruk + fogmassa�

Membran 1K DS PREMIUM�
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Kontrollera att betongen har rätt lutning, dvs 1:50. Har den inte det, ska en spackling genomföras t ex med  
SCHÖNOX TX, PL PLUS eller SEB PLUS. 

I  Konstruktion när 
bygghöjden ska vara minimal  I

I  Balterra 2
l Betong som har lutning minst 1:50.
l Bitumenmatta: Konstruktionstätskikt monteras för att täta byggnaden mot inträngande vatten.
 Åldersbeständig plastfolie: läggs i två lager med 100 mm överlapp. 
 Armeringsnät: lägg ut SCHÖNOX PZG med 50 mm överlapp. 
 Expansionslist: montera SCHÖNOX RS 50 i golv-/väggvinkeln. 
 BALTERRA-dränering: montera SCHÖNOX EP Drain blandat med Monokorn i minst 25 mm. 
 Fästmassa: montera keramiken med 100% täckning, välj mellan SCHÖNOX TT S8, TT S8 RAPID och Q9 W. 
l Keramik: anpassad för utomhusbruk.
 Fogbruk: foga keramiken med SCHÖNOX SU eller XR.  
 Fogmassa: i golv-/väggvinkeln monteras bottningslist och därefter mjukfogen SCHÖNOX SMP för att ta upp rörelserna. 

Fästmassa
�
�
�

Fogbruk + fogmassa�

Bitumenmatta�

Betong lutning 1:50�

Glasfibernät PZG�

Åldersbeständig plastfolie min  0,2 mm�

�
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TÄTBAND BUTYL + RS 50 + 
EP-DRAIN + MONOKORN

�
�
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I  Kapillärbrytande dränering 
ger en hållbar konstruktion  I

Första steget för Balterra 1 är att montera det flexibla membranet SCHÖNOX 
1K DS PREMIUM. Det är diffusionsöppet och släpper upp ånga från  
t.ex. en platta på mark. Tätskiktet SCHÖNOX 1K-DS Premium är till för att skydda 
betongen mot inträngande vatten som kan skada betongen genom frost-
sprängning samt ge kalkutfällningar som ger fula fogar och plattor.

I konstruktion Balterra 2 monteras istället en plastfolie som första steg och 
därefter stabilseras konstruktionen med glasfibernätet SCHÖNOX PZG. Balterra 
2 kan endast användas på stabila underlag av betong.

Nästa steg i BALTERRA-konstruktionen är att montera ett dränerande skikt, 
SCHÖNOX EP DRAIN + MONOKORN. Den gör att så lite vatten som möjligt stan-
nar kvar i konstruktionen, detta bidrar till att minska risken för både frost-
sprängningar och kalkutfällningar. Skydda din investering och få ett golv som 
håller över tid.

� �+

1K DS PREMIUM
Snabbt dammreducerat  cementbaserat 
membran.

l	Beläggningsbar: vägg - efter ca 2 timmar
 golv - efter ca 4 timmar
l	Åtgång: ca 2,6 kg/m² i minst två skikt

Tillbehör
EP DRAIN Rätskiva med ställbara ben
Vinkelband ST, Brunnsmanschett ST FC
Innerhörn ST IC, Ytterhörn ST EA

SCHÖNOX BALTERRA-system

EP DRAIN + Monokorn - tunnbäddsdränering
Dränerar och förhindrar stående vatten.

l	Skikt: min 8 mm
l	Gångbar: Efter ca 16 timmar
l	Åtgång: Ca 10 kg/m²/8 mm

PZG – starkt armerande glasfibernät

l	1 x 25 m
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I  Montera keramik utomhus, 
då är täckningen allt  I

Keramik som monteras med för lite fästmassa är den svagaste länken vid 
plattsättning utomhus, eftersom vatten då samlas där fästmassan saknas. Så 
när det blir frost fryser vattnet till is och plattan spricker/lossnar, eftersom is 
har högre densitet och tar större plats än vattnet. 

För att undvika frostsprängning och plattsläpp ska därför keramik utomhus 
monteras med 100% täckning, precis som bilden ovan visar.

Enklaste sättet att få 100% täckning är att använda flytfix, som t ex SCHÖNOX 
TT S8 och TT S8 RAPID. Ett annat alternativ är att applicera fästmassa både på 
plattan och underlaget (dubbelstrykning).

Fästmassa för utomhusbruk 
 
TT S8 
Dammreducerad flytande fästmassa
l	Skinntid: ca 30 minuter
l	Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar
l	Åtgång: 2,6 kg/m² (8 mm kam)

TT S8 RAPID
Snabbt, dammreducerad  flytande fästmassa
l	Skinntid: ca 30 minuter
l	Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar
l	Åtgång: 2,3 kg/m² (8 mm kam)

Q9 W
För natursten, byggbar, snabb, vit fästmassa 
l	Skinntid: ca 30 minuter
l	Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar
l	Åtgång: 3,0 kg/m² (8 mm kam)
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Vit/ljusgrå

�

1. Summera poängen för de olika parametrarna. 
2. Dividera sedan resultet med 4. 
3. Resultatet anger hur ofta du ska lägga en rörelse-/mjukfog, angivet i meter.   

I  Välj keramik och mönster 
med omsorg  I

Vädret har starka krafter och gör att man måste tänka till innan man monterar 
keramik utomhus. Ligger uteplatsen i söderläge och det ska monteras stora 
mörka plattor ska man tänka till en extra gång och kanske till och med ändra 
planen.

I tabellen ovan har vi samlat det som är viktigt att ta hänsyn till vid montering 
utomhus. Använd den som en checklista, och som rekommendation för hur ofta 
du ska planera in en rörelsefog.

Längst till höger i tabellen ser du de faktorer som gör att det blir extra stora 
rörelser i konstruktionen, vilket därmed utgör en risk för ett mindre lyckat  
resultat. Vår rekommendation är att minimera riskerna. 

Kom också ihåg att planera in rörelsefogar mot fasta byggnadsdelar, t ex  
fasader och murar. Då har materialen utrymme att röra sig med temperatur-
växlingarna utan att gå sönder.

Fogbruk och mjukfog för utomhusbruk

SU  
Flytande fogbruk
l	Fogbredd: 3-15 mm
l	Gångbar: 3 timmar
l	Kulörer: 4 stycken 

XR
Fogbruk med hög motståndskraft
l	Fogbredd: 2–20 mm
l	Gångbar: 3 timmar
l	Kulörer: 3 stycken

SMP
Mjukfog utan silikon
l	Skinnbildning: ca 30 minuter
l	Torktid: ca 3 mm/dygn
l	Kulörer: 3 stycken

Poäng /

Parametrar
5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

Klinkerfärg
Vit/ljusgrå Grå/ljusbeige Beige/röd Brun Svart

Sol-
exponering

Klinker-
storlek

Låg, under 
tak

Mindre, 
nordväst

Mellan,
nordöst

Hög,
sydväst

Mycket, hög
åt alla håll

11,5 x 24 cm 24 x 24 cm 30 x 30 cm 35 x 35 cm 40 x 40 cm

Klinker-
mönster och 
fogbredd

Rutmönster
5 mm fog

Rutmönster
2 mm fog

Diagonalt “Tegel”-
läggning

Oregel-
bundet



Sika Sverige AB 
Kundservice: 08–621 89 91 
Teknisk Service:  08–621 89 00
Order: order@se.sika.com
Hemsida: www.schonox.se

A SIKA BRAND
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CAD-ritningar
 
Vi har tagit fram CAD-ritningar 
för att du som är föreskrivare 
enkelt ska kunna rita in den  
färdiga konstruktionen, lager  
för lager. Kontakta oss så  
skickar vi över dem.  
 
Välkommen!


