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|  SCHÖNOX MAX FORMAT

| Ett komplett system för 

montering av storformatplattor | 

System
MAX FORMAT

|  www.schonox.se  |



 Förberedelser av vägg 

Vid montering av storformatplattor på vägg är det mycket viktigt att ytan 

är optimalt förberedd. Genom att använda en finkornig spackelmassa, som 

SCHÖNOX PL PLUS, uppnår du en perfekt förberedd väggyta för montering av 

storformatplattor. 

 Utjämning av golv
Ett väl förberett golv ger enklare och snabbare montering av keramiska  

storformatplattor. För att uppnå det perfekta resultatet, rekommenderar vi 

dig att använda en självnivellerande avjämningsmassa som SCHÖNOX SP  

eller SCHÖNOX TX.

 Säkra våtrum
För att skydda konstruktioner under den keramiska beläggningen i ett  

våtrum krävs det ett membran för att våtrumssäkra. Vi rekommenderar dig 

att använda SCHÖNOX HA, SCHÖNOX WSF eller SCHÖNOX 1K DS PREMIUM. 

 Hål i keramiska plattor
Hål i kakelplattor för t ex eluttag, rörmatningar och liknande måste mätas 

exakt och borras innan du monterar plattan. Genom att använda kvalitets-

verktyg uppnås ett mer effektivt arbetsflöde som i sin tur bidrar till ett bättre 

slutresultat.

 Utrustning vid montering
Använd sugkoppar som ger en mer ergonomisk och säker hantering av stor-

formatplattorna. Korrekt hantering är viktigt för att undvika skador och 

olyckor.

|  Förberedande arbete



 Applicering av fästmassa på kakelplattans baksida
Använd SCHÖNOX Q8 för en jämn och säker applicering av fästmassan på 

kakelplattans baksida. Applicera ett slätt lager fästmassa och använd en 

4 mm tandad spackel vid behov. 

 Applicering av fästmassa och montering 

Underlaget måste vara torrt, styvt, lufttätt och utan sprickor. Det 

ska vara plant och eventuella ojämnheter spacklas igen med lämplig  

massa. Kakelplattan trycks fast med en liten vridning så att den uppnår full  

kontakt mellan platta, fästmassa och vägg.  

 Anpassning
Plattorna måste justeras omedelbart. Tryck kakelplattorna väl in i fäst-

massan så att fogarna mellan plattorna är plana. Även om fästmassan är 

stabil, rekommenderar vi att du sätter plattorna med minst 1 mm avstånd. 

 Skrapa ur fogarna 

Vid montering av mycket tunna plattor (t ex 3 mm), ska fästmassan i  

fogarna skrapas ur omedelbart. Gör detta för att undvika härdad fäst-

massa i fogen, eftersom fogning ska utföras senare.

 Kakelplattor med förstärkning på baksidan 
På extremt tunna kakelplattor i storformat, finns ibland förstärkande  

material på baksidan av plattan som ger extra stabilitet vid hantering. Vid 

användning av SCHÖNOX fästmassa uppstår det inga problem med kakel-

plattan och dess förstärkande baksidesmaterial.
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 Flytta plattorna
För att flytta stora golvplattor krävs det två personer 

och att man använder exempelvis sugkoppar. Detta 

ger en effektiv och korrekt lösning samt att risken för  

skador på plattorna vid montering minimeras.

 Applicering av fästmassa på golvplattans baksida
Beroende på golvplattans storlek måste SCHÖNOX TT 

S8 appliceras på baksidan med en 8 mm, eller 10 mm 

tandad spackel. Använder du natursten, som är känslig 

för missfärgning, används SCHÖNOX Q9 W istället. Av 

ergonomiska skäl rekommenderar vi att du använder 

bockar vid appliceringstillfället. 

 Applicering av fästmassa på golvet
Applicera den dammfria fästmassan SCHÖNOX TT 

S8 eller annan lämplig SCHÖNOX fästmassa med en  

tandad spackel. Den unika konsistensen hos SCHÖNOX 

TT S8 garanterar en perfekt fördelning under plattorna. 

Detta säkerställer att optimal bindning ges samt att  

håligheter undviks.

|  Golvmontering



 Montering på golvet
Montera golvplattan i den nylagda fästmassan.  

Applicera endast den mängd fästmassa som du  

hinner täcka med golvplattor inom limmets öppen-

tid. Var noga med att aldrig vidröra de nylagda golv-

plattorna innan dess att fästmassan är torr. 

 Kontrollera och anpassa 

Justera golfplattorna direkt efter montering och 

kontrollera att det är jämnt och att fogbredden är 

korrekt. Det kan vara mycket svårt och tidskrävande 

om du inte fixerar plattorna omedelbart, utan väntar 

till senare. 

 Fogning
När fästmassan är helt torr kan arbetet med att an-

sluta och foga ytan påbörjas. Vi rekommenderar att 

du använder det dammreducerade universella fog-

bruket SCHÖNOX SF DESIGN, som även kan användas 

för natursten som i sin tur är känslig för missfärg-

ning. 
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Storformatplattor är mer eftertraktade än någonsin. De  

stora formaten ger en annorlunda och spännande belägg-

ning i rummet. Att använda keramiska plattor i 3 x 1 m är 

inte längre en ovanlighet. Monteringen kräver professionella 

hantverkare och kompetenta produktlösningar.

Foto: MOSA

|  Keramiska plattor i nya dimensioner



|  Program

 Spackelmassa
SCHÖNOX PL PLUS Snabbfixerande reparationsspackel för golv och vägg.

SCHÖNOX SP Fin avjämningsmassa med riktigt god flytbarhet.

SCHÖNOX TX Grovkornig avjämningsmassa som är speciellt  
 lämplig för gjutning av uppvärmningsrör och kablar,  
 samt till utsatta områden med tillfällig eller perma- 
 nent vattenbelastning.
 

 Membran
SCHÖNOX HA  Dispersionsbaserat flytande gummimembran. 

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM Snabbt, dammreducerat och diffusionsöppet 
 membran.

SCHÖNOX WSF Membran av folie för ång- och vattentätning.

 Fästmassa
SCHÖNOX TT S8 Flexibel fästmassa som används vid montering av   
 storformatplattor på golv. Kan med fördel användas  
 på golv utsatta för hård belastning, och är därför   
 lämplig för ytor i offentlig miljö.  

SCHÖNOX Q8  Ultralätt fästmassa med en hållbar profil. Används på
 väggar, liksom på golv utsatta för normal belastning.

SCHÖNOX Q9 W Vit, slitstark och flexibel fästmassa för golv och vägg. 
 Fästmassan är speciellt lämplig för natursten.  

 Hård och elastisk fogmassa
SCHÖNOX SF DESIGN  Fogbruk för alla typer av plattor och natursten.

CASCO AQUASEAL Antimögelbehandlad, SMP-baserad våtrumsfog.

SCHÖNOX MES Silikon för rörelse- och dilatationsfogar. 
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Våra senaste allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller. Se senast uppdaterat

produktdatablad före applicering och bearbetning.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15

Box 8061

163 08 Spånga

08-621 89 00

www.schonox.se

|  Dina kontaktvägar  |
Här är kontaktvägarna för SCHÖNOX 
samlade kunskap och erfarenhet. 
Våra regionala säljare fungerar som 
påfart till ditt SCHÖNOX-team. 
Samtidigt svarar vår kundservice på 
produktfrågor och tar emot order. 
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1  
Mika Salminen

 salminen.mika@se.sika.com
 08-621 89 59, 073-034 71 98 

2  
Johnny Dahl 

 FÖRSÄLJNINGSCHEF
 dahl.johnny@se.sika.com
 08-621 79 23, 070-512 25 77   

3  
Bengt Carlsson

 carlsson.bengt@se.sika.com
 08-621 79 22, 076-141 92 00  
 

4  
Michael Brandt

 brandt.michael@se.sika.com
 08-621 79 18, 070-680 07 70

4  
Jörgen Backman

 backman.jorgen@se.sika.com
 08-621 79 29, 073-044 17 88 
 

5  
Krister Lindroth Wetterstrand  

 lindroth.krister@se.sika.com
 08-621 79 21, 070-227 20 14 

6  
Christer Lennvik 

 lennvik.christer@se.sika.com
 08-621 89 30, 072-719 83 75 

7  
Martin Forssmed

 forssmed.martin@se.sika.com
 08-621 79 61, 070-629 92 82 
  

 
Jörgen Björkman

 bjorkman.jorgen@se.sika.com
 08-621 79 58, 073-821 28 93

 Michael Svensson
 TEKNISK SUPPORT
 svensson.michael@se.sika.com
 08-621 79 50, 070-292 42 575
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