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Allmänt

Anvisningarna avser montering av CC Höganäs keramiska plattor
på underlag av lättbetong, tegel eller betong gjuten mot brädform.
Före plattsättning bör underlaget grundas. Grundningsbruket slås
på med bruksslev. Skiktet skall vara tunt men täckande.
Ev. ojämnheter i underlaget utjämnas.
Vägglivens läge bestäms genom upplodning vid alla hörn och
vinklar samt i övrigt där så erfordras med hänsyn till väggarnas
längder. Sättbrukets tjocklek beräknas till ca 15 mm. Tjockleken kan
på mindre partier få gå ned till ca 10 mm eller upp till ca 25 mm.
Vid större avvikelser än dessa utstockas först ytan.
Ytans längd och höjd uppmätes och antalet plattskift inkl. fogar
beräknas. Underlaget skall fuktas före plattsättningen.
Grundningsbruk skall normalt vara KC 10/90/325. I speciellt våta
utrymmen, t.ex. simbassänger användes C 100/250.
Sättbruk skall normalt vara KC 35/65/550. I speciellt våta utrymmen, t.ex. simbassänger användes C 100/400.
Ballastmaterial skall ha max. kornstorlek 4 mm.
Utvändig beklädnad på underlag av lättbetong med densitet
≤500 kg/m3, armeras och förankras med svetsat armeringsnät med
2,5 mm trådtjocklek och 100—200 mm rutstorlek. Armeringen
fästes i den bärande stommen med minst 4 kramlor/m2 av ø 3 mm
rostfritt stål 2324 enligt SIS 14 23 24.

2. Plattan sättes mot underlaget, riktas och knackas fast.

Plattsättning

3. Brukssträngen skäres av lodrätt när sockelskiftet satts.

1. Bruk lägges på plattans hela baksida och med tjocklek så att
plattans framsida kommer några mm utanför färdigt väggliv.

4. Snöret flyttas uppåt vartefter plattsättningen fortskrider.
Innan nästa skift sättes bör en avfasad sträng av bruk läggas ut på
föregående skift för undvikande av håligheter bakom plattorna.

Fogning

5. Fogning av vägg kan utföras när sättbruket hårdnat. Fogarna
skall vara fria från fästmassa till minst halva plattjockleken.
Fogbruket påföres med hjälp av gummispackel. Fogningen skall
alltid ske diagonalt över fogarna tills dessa är väl fyllda. Överflödigt
fogbruk skrapas bort med gummispackel.

Rengöring

7. Finrengöring utföres med torrt trassel. Fogarna hålles fuktiga ca
3 dygn. På glaserade plattor kan rester efter fogbruk normalt torkas
bort med en torr trasa/trassel.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

6. Grovrengöring utföres med fuktad styv svamp, som sköljes ofta.
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