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|  Monteringsanvisning för  

keramik på plastmatta, enligt GVK  |
Allmänna förutsättningar
Följ materialleverantörens rekommendationer för underlag innan montering av plastmatta. Samt följ 
övriga anvisningar i Säkra Våtrum från GVK. Hantverkaren ska okulärbesiktiga och ansvarar för att 
mattan sitter fast och är av godkänd kvalitet, innan montering av SCHÖNOX fästmassa och keramik.

Förbehandling
Tarkett plastmattor: tvätta av med grovrengöringsmedel och skölj med rent vatten.
Forbos plastmattor: rugga upp med sandpapper och tvätta därefter av med rent vatten.

Montering av keramik
Följande SCHÖNOX fästmassor är godkända för montering av keramik på platsmatta: SCHÖNOX 
PFK Plus, SCHÖNOX Q6 och SCHÖNOX Q8. Välj lämplig produkt beroende på platta. Blanda massan 
enligt anvisning på förpackningen.

Sättningstips:
Planera kapning och montering av plattor innan arbetet påbörjas. Rita en våglinje eller använd 
laser på väggen runt hela utrymmet på den höjd du vill påbörja arbetet. Mät alltid plattornas 
storlek i förhållande till höjd och bredd. På så sätt kan du välja var du vill ha passbitarna. Undvik 
för små passbitar. Har plattorna en beläggning på baksidan, rengör innan montering. Välj lämplig 
fixkam beroende på platta och fästmassa och kontrollera regelbundet att plattorna sitter i våg.

Fogningstips:
Välj bland SCHÖNOX fogbruk beroende på fogbredd och typ av platta, och blanda enligt anvisning. 
Nyanserna på fogbruket kan skilja. Se därför till att ha samma tillverknings-/batchnummer (9–11 
siffror). Går inte det, blandar du pulver från de båda tillverkningsnumren och blandar därefter med 
vatten. Olika typer av plattor kan ge olika nyanser på fogen. Mörka nyanser av fogbruk är känsli-
gare för att fogen blir flammig när du tvättar plattorna. Tänk därför på att låta fogen bli fingertorr 
innan du tvättar plattorna för första gången. Gör ett uppstrykningsprov för att vara riktigt säker på 
att få rätt kulör. Våra kulörprover ger en indikation av kulören. 
Applicera fogbruket diagonalt över plattorna med hjälp av en fogbräda/gummiskrapa. Se till att 
fogarna är riktigt fyllda. Undvik att lämna fogbruk ovanpå plattorna. Foga inte för stora ytor åt 
gången. Tänk på att hålla hörn fria från fogbruk eftersom dessa ska fogas med SCHÖNOX ES eller 
SMP.
Innan fogbruket börjar torka (ca 10–30 minuter), tvätta plattorna med en fuktad svamp. Tvätta 
diagonalt så undviker du att gröpa ur fogarna. Vänta inte för länge, då bränner fogbruket fast på 
plattorna och går inte att få bort. Upprepa tvätt efter behov och avsluta med att polera med torr 
trasa eller dyl. Byt vatten regelbundet under tvättningen. Fukta fogarna då och då under första 
dygnet, t ex med hjälp av en blomspruta.
Foga i hörn och golv-/väggvinkeln med silikon SCHÖNOX ES eller SMP. Använd maskeringstejp på 
båda sidorna om fogen så får du raka och fina kanter. Stryk ut och jämna till fogmassan med fuk-
tad fogpinne eller finger. Fukta i vatten blandat med lite diskmedel/såpa.

Tätning vid infästningar och tröskel
I betong: Applicera SCHÖNOX ES eller SMP i hålet både innan pluggen sätts på plats och innan 
skruven dras fast. 
I skivkonstruktion: Applicera SCHÖNOX ES eller SMP innan skruven monteras. Undvik håltagning 
och infästning i våtzon 1, använd istället monteringslim t ex Casco SuperFix eller XtremFix.
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