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Arbetsmetod och konstruktionslösning 
Viktigt att väderskydd används på den del av fasa-
den där montering av keramik utförs. Fästmassan 
appliceras med slätspackel på underlaget för att 
skapa god vidhäftning. Kamma sedan med
tandad spackel. 

Applicera inte större ytor än vad som hinner platt-
sättas innan fästmassan skinnar sig. Tänk på att 
temperatur, luftfuktighet och vind påverkar denna 
tid. Mycket viktigt att full täckning uppnås.

Låt fästmassan torka helt innan fogning utförs.

Använda produkter:

Fästmassa för fasad: SCHÖNOX Q12

Fogbruk för fasad: SCHÖNOX XR

Fogmassa för fasad: SikaHyFlex 250 Facade

Primer för fasadfog: Sika Primer 3N

Projektdeltagare
 

Byggherre: 
Botrygg AB

Arkitekt: 
Arkitektur + Development AB 

Materialleverantör: 
FF Kakel AB, Sika Sverige AB

Plattsättning utförd av: 
Botrygg AB

Projektbeskrivning
Två nya hus med spännande arkitektur växer nu 
fram i kvarteret Garvaren.

Vi vill ge Norrköping något fint och har försökt 
skapa en attraktiv fasad. Med fastigheter som 
Kroken 1 intill så förpliktar det. Vårt arbete är att 
leva upp till de plikterna. 

Med exteriören har vi försökt åstadkomma ett 
slutresultat som ska kännas lika självklart som 
på de äldre fina tegelbyggnaderna i området och 
med en närvaro lika stark som hos de kringlig-
gande äldre byggnaderna. 

Vi vill att man känner handens kraft och tankens 
kraft och att det ska väcka känslor av närhet och 
tillhörighet, säger Ingrid Reppen, som tillsammans 
med Kai Wartiainen är arkitekterna bakom projek-
tet.

Projektets omfattning
Projektet omfattar 48 lägenheter och två olika 
hus, ett större vinkelhus med 6-7 våningar och ett 
fristående hus med fyra våningar.

Ett projekt i samarbete mellan Sika Sverige AB och FF Kakel AB

 ”Vi har försökt åstadkomma en 
attraktiv helhet och en vacker 
form som ska stå sig över tid”

Ingrid Reppen, arkitekt
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