Monteringsanvisning

PALACE

Allmänt

Palace är en hantverksmässigt tillverkad cementplatta med en design av antik tidsnött
karaktär och yta. Dessa vackert dekorerade plattor är en del av kulturarvet i
medelhavsländerna och återfinns bland annat i Spanien och i Frankrike. Lika effektfullt på
vägg som på golv i kök, hall och badrum
När man tillverkar plattan tränger färgen ned 3-5 mm i ytan, varför färg, nyanser och
mönster aldrig blir perfekta. Den hantverksmässiga tillverkningen medför också att det blir
ojämnheter i kanter, små hack, sprickor och skillnader i storlek. Detta är inget produktfel
utan naturligt vid hantverksmässigt tillverkade plattor. Varje platta blir på detta sätt unik
och variationer förekommer både inom och mellan olika partier.
Eftersom cementplattor har en absorberande yta så är det viktigt att man tar bort spill
omedelbart under installationen och efter färdig installation behandlar ytan så att den blir
lättare att sköta.

Före montering

Kontrollera plattorna före montering och blanda gärna plattor från flera kartonger, så att
man blir nöjd med variationen i plattorna. Hantera plattorna försiktigt så att de ej blir
kantstötta före monteringen. Reklamationer efter montering accepteras ej.
Palaceplattan är förbehandlad med ett tunt lager vax för att skydda plattan vid normal
hantering före/under installation i hemmiljö. Denna ytan skyddar inte mot fix- och
fogrester som hamnar på plattan vid installation, dessa måste omedelbart torkas bort!
Om det är något är oklart så tala med din återförsäljare före montering.

Läggning ovanpå golvvärme

Vid läggning ovanpå golvvärme ska man vänta minst 2 månader innan värmen i golvet
sätts på. Värmen ska då ökas stegvis enligt anvisningar från golvvärmeleverantören.
Man ska ha större bredd på fogen när plattan installeras med golvvärme, minst 3 mm.
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Detta är inte en fullständig monteringsanvisning utan omfattar endast det som är unikt för
monteringen av Palace cementplattor. Det förutsätts att installatören har kännedom om
generella branschregler och följer anvisningarna till de övriga använda produkterna.

Förberedelse av plattorna

Kontrollera alltid plattorna före läggning.
Slipa bort svaga (vitfärgade) kanter med ett fint sandpapper eller scotchbrite.

Läggning

Använd en flexibel fästmassa som uppfyller minst deformationsklass S1, tex Mapei
Ultralite-S1.
Det går åt upp till dubbelt så mycket fästmassa som normalt, för att väga av och utjämna
skillnader i tjocklek på plattan. Använd en tandspackel 10-15 mm.
Vid monteringen fuktas plattans baksida med vatten. Använd gärna en svamp eller en
spray flaska. Montera plattan med en fast handtryckning.
Till Palace används normalt en smal fogbredd 1-3mm, vid golvvärme minst 3 mm
Viktigt: Avlägsna genast fix-spill från plattornas yta så att ytan ej missfärgas.

Fogning

Fogning kan ske tidigast 24 timmar efter läggning. Använd en flexibel fogmassa, tex
Mapei Ultracolor Plus
Viktigt: Använd en färg på fogen som matchar bottenfärgen på plattan, normalt en grå
eller ljusgrå fog. Fog i svart eller antracit färg ska undvikas eftersom dessa kan
missfärga plattan.
Palace cementplatta är mycket absorberande. Torka bort överflödig fog från ytan
meddetsamma. Foga mindre ytor åt gången och torka noggrant rent ytan
allteftersom.
Efter fogning kan golvet behöva rengöras ordentligt. Använd ett milt rengöringsmedel som
tex, FILA Cleaner och skurblock. Vid behov kan man använda ett fint sandpapper eller
Scotchbrite för att få bort intorkade rester. Använd inte sura rengöringsmedel eller syror,
då det kan medföra att plattorna bleks eller skadas.
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Ytbehandling

Palaceplattan ska ytbehandlas för att göras smuts- och vattenavvisande.
Före ytbehandling skall golvytan vara helt ren och torr.
Vid mycket smutsig yta eller svåra fläckar rekommenderas fläckborttagningsmedel
Fila PS87. Används utspätt 1:5! Följ instruktionen på förpackningen.
På nytt golv
Använd Fila W68 som impregnerande grundskydd. Lägg sedan på 2 lager vax som Fila
Satin eller Fila Classic. Följ anvisningarna till produkterna.
Daglig skötsel
Rengör Palace plattan med t.ex. Fila Cleaner eller såpa och vatten. Torka alltid av
plattorna direkt vid spill eller annan nedsmutsning. Svåra fläckar kan slipas bort med ett
fint sandpapper eller vid mycket smutsig yta kan man använda Fila PS87 (alltid utspätt)
Periodiskt underhåll
Håll ytan på golvet fräsch genom att använda Fila Satin eller Fila Classic med regelbundna
intervall beroende på hur mycket slitage golvet utsätts för. Följ anvisningarna till
produkterna.

Rekommenderat material
Användning
Fästmassa
Fog
Rengöring
Rengöring
Behandling
Behandling
Behandling

Artnr
381614
3815xx
388002
388004
388015
388018
388023

Namn
Mapei Ultralite S1
Mapei Ultracolor Plus
Fila Cleaner
Fila PS87
Fila W68
Fila Satin
Fila Classic

Sida 3 av 3

