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| Keramiske fliser i nye dimensioner
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Storformatfliser er mere efterspurgt end nogensinde.
De store formater giver en anderledes og spændende
belægning i rummet. Keramiske fliser i 3 x 1 m er ikke længere en sjældenhed. Men monteringen kræver professionelle
håndværkere og kompetente produktløsninger.
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| Forberedende arbejde
Opretning af væg
Når der skal monteres storformatfliser på væg er det meget vigtigt med en
optimal forberedelse af overfladen. Ved at anvende en finkornet spartelmasse
som fx SCHÖNOX PL PLUS opnår du nemt en perfekt forberedt vægflade til at
montere storformatfliser.

Nivellering af gulv
Et godt forberedt gulvunderlag giver en nemmere og hurtigere montering af
storformatfliser på gulv. For at opnå et perfekt resultat anbefaler vi at anvende
selvnivellerende spartelmasser som fx SCHÖNOX SP eller SCHÖNOX TX .

Vådrumssikring
For at beskytte tørre konstruktioner under den keramiske belægning i våde
rum er det nødvendigt med en membran til at vådrumssikre. Vi anbefaler at
anvende SCHÖNOX HA eller SCHÖNOX 1K DS PREMIUM.

Huller i fliserne
Huller i fliserne til fx stikkontakter, rørgennemføringer o.lign. skal udmåles
præcist og bores i fliserne inden montering af flisen. Ved anvendelse af
kvalitetsværktøj opnås en mere rationel og effektiv arbejdsgang, der bidrager
til et perfekt resultat.

Udstyr til at montere
Anvendelse af sugekopper giver en mere ergonomisk og sikker håndtering af de
meget store fliser. Korrekt håndtering af de store fliser er vigtigt for at undgå
skader og uheld.

| Montering på væg
Fliser med forstærkning på bagsiden
Ved ekstremt tynde fliser og meget store formater finder man indimellem forstærkende materiale på bagsiden af flisen. Materialet giver en ekstra
stabilitet i håndteringen af flisen. Når der anvendes SCHÖNOX fliseklæb opstår
der ikke problemer med flisen og dennes forstærkende materiale.

Påføring af fliseklæb på bagsiden
Anvend SCHÖNOX Q8 for en jævn og sikker påføring af klæb på flisens bagside.
Afhængig af flisens størrelse og bagside påføres enten et glat lag klæb eller et
lag påført med en 4 mm tandspartel.

Påføring af fliseklæb og montering
Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast og uden revner. Det skal være plant
og eventuelle lunker og ujævnheder udsættes med en egnet spartelmasse.
Flisen trykkes fast med et lille vrid, så der opnås fuld kontakt mellem flise og
væg.

Tilpasning
Hver eneste af de store fliser skal justeres med det samme. Tryk fliserne godt ind
i limen, så fugerne mellem fliserne er plane. Selvom vores fliseklæb er standfast
anbefaler vi at anvende flisekryds med mindst 1 mm afstand.

Skrab ud i fugerne
Når der monteres meget tynde fliser (fx 3 mm) skal limen i fugerne skrabes
ud med det samme for at undgå hærdet lim i fugen, når fugning senere skal
udføres.
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| Montering på gulv
Påføring af fliseklæb på bagsiden
Alt efter størrelsen på gulvflisen skal SCHÖNOX TT S8 påføres på bagsiden
med en 8 mm eller 10 mm tandspartel. Ved natursten, der er følsom overfor
misfarvning anvendes SCHÖNOX Q9 W i stedet. Af ergonomiske årsager
anbefaler vi at bruge bukke.

Påføring af fliseklæb på gulvet
Den støvreducerede fliseklæb SCHÖNOX TT S8 eller en anden passende
SCHÖNOX fliseklæb påføres med en velegnet tandspartel.
Den individuelt tilpassede konsistens på SCHÖNOX TT S8 sikrer en perfekt
afsmitning under fliserne, så du er sikker på en optimal limning og hulheder undgås.

Flytning af fliserne
Flytning af store fliser kræver 2 personer og brug af godt værktøj som fx
sugekopper. Dette giver en effektiv og korrekt montering og risikoen for
skader på fliserne minimeres.

Montering på gulvet
Flisen monteres ned i den friske fliseklæb. Påfør kun den mængde fliseklæb
som du kan nå at dække med fliser inden for klæbens åbentid.
Sørg for aldrig at træde på de nylagte fliser før at fliseklæben er tør.

Kontrollér og tilpas
Efter montering af hver enkelt flise justeres denne omhyggeligt og
planhed og fugebredder kontrolleres. Det kan være meget vanskeligt og
tidskrævende, hvis man ikke retter fliserne med det samme, men venter
til senere.

Fugning
Når fliseklæben er helt tør kan arbejdet med at fuge overfladen begyndes.
Vi anbefaler at anvende den støvreducerede universal fugemasse SCHÖNOX UF PREMIUM, som også kan anvendes ved natursten, der er følsom over
for misfarvning.
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Spartelmasse
SCHÖNOX PL PLUS

Hurtighærdende reparationsspartelmasse til gulv og væg .

SCHÖNOX SP

Gulvspartelmasse med virkelig god flydeevne.

SCHÖNOX TX

Tyndpuds der er særlig velegnet til indstøbning af
varmerør- og kabler, samt til områder der er udsat for
midlertidig eller permanent vandbelastning.

Membran
SCHÖNOX HA

Dispersionsbaseret brugsklar membran.

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Hurtig og diffusionsåben membran.

Fliseklæb
SCHÖNOX TT S8

Fleksibel fliseklæb der anvendes til storformatfliser på
gulv. Kan anvendes på gulve, der udsættes for hård
Forbehold for trykfejl

belastning, og er derfor velegnet til offentligt miljø.

SCHÖNOX Q8

Ultralight fliseklæb med en bæredygtig profil.		
Anvendes på vægge, samt på gulve der udsættes for
normal belastning.

SCHÖNOX Q9 W

Hvid, hurtighærdende og fleksibel fliseklæb til gulv og
væg. Fliseklæben er særlig velegnet til natursten, da den
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hvide farve forhindrer misfarvning og udblomstringer.

Fugemasse og elastisk fugemasse
SCHÖNOX UF PREMIUM

Antimugbehandlet fin universal fugemasse.

CASCO AQUASEAL

Antimugbehandlet vådrumsfuge på SMP-basis.

SCHÖNOX MES

Silikone til bevægelses- og dilitationsfuger.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.
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