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Klinkergolv
Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av
plattsättningar som natursten, granitkeramik och terrazzo, det vill
säga cementmosaik.
Den här typen av golv är vanlig i kommersiella miljöer. Vi arbetar frekvent med butiksetableringar för stora kedjor, där vi ofta får återkommande uppdrag. Till de kommersiella projekt vi
medverkar i hör även gallerior, där vi färdigställer golv för både butiker och allmänna ytor.
Centrumgallerior, butiker och shoppingcentra använder ofta granitkeramik som kan fås i stort
sett i alla kulörer och storlekar.
Kompetens för avancerade stenarbeten
Det finns i dag två ledande läggningstekniker för klinkergolv, fixläggning och bruksläggning.
Vi har många års erfarenhet av båda teknikerna och kan producera upp till 1 000 kvm färdig
yta på en vecka. Om underlaget kräver en avjämning så erbjuder vi det. Vid behov efterbehandlar vi även ytor där plattorna kan behöva ett extra skydd mot fläckar.
Inte sällan handlar det vi gör om avancerade arbeten med speciella mönster, håltagningar
och urskärningar som kräver väldigt kvalificerade hantverkare. Den kompetens vi har inom
Linotol har bland annat arbetat med prestigeentreprenader ute i Europa.
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Följande innehåll är hämtat ur bkr.se

Golvkonstruktioner
Golv, förutsättningar Även om betong i olika former är det i vanligaste underlaget för keramiska golvkonstruktioner förekommer en del andra material enligt följande. På större golv
används ofta traditionell tjockbruksläggning medan tunnläggningsteknik dominerar på mindre
golvytor. Kombinationer av de båda systemen används också. Man lägger då plattorna i
tunnskiktsfästmassa ovanpå en bädd av delvis härdat jordfuktigt cementbruk.
6.1.1 Golvkonstruktioner, underlag Betong Betong är ett hållfast och våtstabilt underlag.
Deformationer på grund av krympning medför att hänsyn måste tas till betongens ålder före
plattläggning. Normalt skall ingen plattläggning göras på betong som är yngre än två månader. Speciella fästmassor och/eller konstruktioner kan under vissa förhålllanden innebära
att kortare tid mellan betonggjutning och plattsättning kan tillåtas enligt fästmassetillverkarens
anvisningar. För golv på fribärande bjälklag kan nedböjning orsaka tryckspänning i bjälklagets överkant som bör uppmärksammas. Vid plattläggning direkt på underlaget i fästmassa
ska betongen ha brädriven yta.
Lättbetong Lättbetong är ett hållfast och våtstabilt underlag. Lättbetongbjälklag av element är
lämpade för plattläggning. Materialet är kraftigt sugande och ska normalt primerbehandlas
och spacklas före plattläggning i torra utrymmen då inget tätskikt ska utföras. Spackelskiktet
kan armeras med stålnät vid höga belastningar. Spackelmassan ska vara anpassad för lättbetongunderlag enligt spackeltillverkarens anvisningar.
Avjämningsmassor/golvspackel Avjämningsmassor/golvspackel är normalt cement- eller
gipsbundna system. De lämpar sig för plattläggning. Ytor av spackelmassor som innehåller
gips måste behandlas före montering i cementbundna produkter. I våtrum utgör tätskiktet en
sådan behandling. I torra utrymmen ska ytan behandlas med tunnflytande plastdispersion.
Åtgärden vidtas för att förhindra en kemisk reaktion mellan gips och cement som innebär
bildning av en gel, ettringit. Reaktionen, som kan uppstå vid viss temperatur och fuktighet, kan
medföra att vidhäftningen går förlorad.

Golv i bruk, fast förankring. GB1

1. Underlag
2. Cementslamma
3. Läggningsbruk
4. Cementslamma
5. Keramiska plattor
6. Fogar
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Golvtypen var dominerande för alla keramiska beläggningar fram till 1950talet. Den används
numera för golv som utsätts för måttliga temperatur- och fuktvariationer och på betongunderlag där inga eller obetydliga kvarvarande krympnings- och långtidsdeformationer kan väntas.
Exempel på underlag är gamla betongbjälklag, mindre golvytor och betonggolv på mark,
äldre än ca sex månader. Golvunderlaget ska hållas fuktigt i två dygn före läggning. Lättflytande slamma av cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart innan bruket läggs
ut. Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT (vatten/cementtal) 0,36–0,4, och
breds ut över ytan i ett jämntjockt lager, 40–50 mm. För cementbruk och -slamma rekommenderas lågalkalicement för att undvika risken för kemiska reaktioner som kan ge utfällningar.
Ballastens korngraderering för brukstjocklek ≤50 mm ska ligga så nära den övre kurvan i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek ≥50 mm gäller motsvarande för den undre
kurvan i diagrammet.
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Vid tjocklekar över 50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd med komprimering av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel, trampning eller efter plattläggning
genom nedbankning med gummiklubba. Bruket ska ha en minsta medeltryckhållfasthet på
15 MPa. På hårt belastade golv, t.ex. med trafiklast på mer än 6 kN per hjul ska brukets
medeltryckhållfasthet vara minst 20 MPa. Komprimering med särskilt vibrationsverktyg krävs
normalt för att uppnå sådana värden. Innan plattorna läggs i det komprimerade bruket ska
cementslamma bredas ut på bruksytan. För tätsintrade keramiska plattor (vattenabsorption E
≤0,5 %), exempelvis plattor av porslinskvalité, så kallad granitkeramik, ska cementslamman
vara anpassad genom att vidhäftningsförbättrande plastdispersion tillsatts. Cementbunden
tunnskiktsfästmassa, modifierad med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga, kan användas som alternativ till slamma. Över dilatationsfogar i byggstommen ska
rörelsefogar utföras ner till underlaget. Fogen bottnas till underlagt med cellplast eller liknande
upp till plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverkningar av
trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större trafiklast än 6 kN per hjul bör
rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil.
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Golv i bruk, flytande konstruktion på glidskikt. GB2

1. Underlag

4. Glidskikt

7. Keramiska plattor

2. Finsats/avjämning

5. Läggningsbruk

8. Rörelsefog

3. Membranisolering

6. Cementslamma

9. Cementbruksfog

Golvtypen används på golv där väsentliga deformationer på grund av krympning och nedböjning och/eller påverkan av stora fukt- och temperaturvariationer kan väntas. Exempel på
användningsområden är golv i industrins produktionslokaler, storkök och liknande. Principen
är att betongunderlag och läggningsbruk med plattskikt är åtskilda. De spänningar som kan
uppstå på grund av deformationer i byggstommen överförs inte till plattskiktet. Flytande golvkonstruktion är vanlig på fuktpåverkade golv där en membranisolering ingår i konstruktionen.
På avjämnad betongyta, alternativt pågjutning av finsats läggs vanligen traditionell membranisolering av asfalttyp. På isoleringen läggs ett glidskikt av ett lag 0,1 mm plastfolie. I torra utrymmen läggs folien direkt på avjämnad betong. Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens,
med VCT (vatten/cementtal) 0,36–0,4, och breds ut över ytan i ett jämntjockt lager med min.
tjocklek 50mm. Ballastens korngraderering för brukstjocklek ≤50 mm ska ligga så nära den
övre kurvan i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek ≥50 mm gäller motsvarande för den undre kurvan i diagrammet.
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Vid tjocklekar över 50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd med komprimering
av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel, trampning eller efter plattläggning genom nedbankning med gummiklubba. Komprimeringen är av speciellt stor betydelse eftersom
konstruktionen delvis kan betraktas som självbärande. Bruket skall ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade golv, t.ex. med trafiklast på mer än 6 kN per hjul
skall brukets medeltryckhållfasthet vara minst 20 MPa. Komprimering med särskilt vibrationsverktyg krävs normalt för att uppnå sådana värden. Innan plattorna läggs i det komprimerade
bruket ska cementslamma bredas ut på bruksytan. För cementbruk och -slamma rekommenderas lågalkalicement för att undvika risken för kemiska reaktioner som kan ge utfällningar. För
tätsintrade keramiska plattor (vattenabsorption E≤0,5 %), exempelvis så kallad granitkeramik,
ska cementslamman vara anpassad genom att vidhäftningsförbättrande plastdispersion
tillsatts. Cementbaserad tunnskiktsfästmassa, modifierad med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga, kan användas som alternativ till slamma. Golvet indelas i
jämnstora fält om 40–50 m2 med så kvadratisk form som möjligt. Fälten åtskiljs med rörelsefogar, bredd 10–15 mm. Längs väggar, kring pelare, fundament, golvavlopp, genomföringar
och kring andra byggnadsdelar som står i direkt förbindelse med byggstommen utförs också
rörelsefogar. Fogen bottnas till glidskiktet med cellplast eller liknande upp till plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverkningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil. Vid större trafiklast än 10 kN per hjul ska brukskiktet armeras.
Armering dimensioneras med hänsyn till aktuella trafiklaster, brukstjocklek och underlagets
eftergivlighet. Rådgör med plattillverkaren om lämplig armering.
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Golv i bruk med vibrationsmetodik. GB3

1. Underlag

4. Cementslamma

2. Cementslamma

5. Keramiska plattor

3. Läggningsbruk

6. Fogar

Metoden innebär att bruket komprimeras med speciella vibreringsmaskiner efter att plattorna
lagts i cementbruk i princip enligt GB1 eller GB2. Vibreringstekniken gör att bruket komprimeras maximalt och uppnår hög hållfasthet. Läggning av plattor sker med fast förankring enligt
GB1 på betongunderlag med liten kvarvarande krympning och måttliga nedböjningar. Underlaget grundas med cementslamma. På underlag där väsentliga deformationer på grund av
krympning och nedböjning och/eller påverkan av stora fukt- och temperaturvariationer kan
väntas läggs konstruktionen på glidskikt, skilt från underlaget enligt GB2 och med armering
vid höga laster. Brukstjocklek ≥60 mm vid läggning på glidskikt, vid fast förankring 40–50
mm. Vidhäftningskikt på bruket utförs genom pudring med cement eller med högpresterande
cementbunden fästmassa, modifierad med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga. Keramiska plattor för denna golvtyp bör vara av hög kvalitet, till exempel
plattor med vattenabsorption E≤0,5 %. Plattor med vattenabsorption 0,5–3% bör ha tjocklek 12–20 mm, eller enligt plattillverkarens anvisningar. Denna typ av golvbeläggning har
normalt mycket smala fogar som fylls med cementslamma från bruket och kompletteras med
cementbunden fogmassa på golvytan. Plattor med distansnabbar kan rekommenderas för att
motverka ihopflytning av plattor under vibreringen. För golvläggning på glidskikt gäller anvisningar om rörelsefogar, fältindelning och eventuell armering av läggningsbruk i princip enligt
GB2.
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Golv i bruk med fast förankring och plattläggning i fästmassa. GBF 1

1. Underlag

4. Cementslamma

2. Cementslamma

5. Keramiska plattor

3. Läggningsbruk

6. Fogar

Golvtypen kan användas på golvunderlag med små deformationer till exempel betong äldre
än ett år. Golvunderlaget ska hållas fuktigt i två dygn före läggning. Lättflytande slamma av
cement och vatten borstas in i underlaget omedelbart innan bruket läggs ut. Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT (vatten/cementtal) 0,36–0,4, och breds ut över ytan
i ett jämntjockt lager, 40–50 mm. Ballastens korngraderering för brukstjocklek <50 mm ska
ligga så nära den övre kurvan i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek >50 mm
gäller motsvarande för den undre kurvan i diagrammet.
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För cementbruk och -slamma rekommenderas lågalkalicement för att undvika risken för kemiska reaktioner som kan ge utfällningar. Vid tjocklekar över 50mm ska bruket bredas ut i två
skikt i omedelbar följd med komprimering av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel
eller trampning.
Bruket ska ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade golv, till exempel
med trafiklast på mer än 6 kN per hjul ska brukets medeltryckhållfasthet vara minst 20 MPa.
Komprimering med särskilt vibrationsverktyg krävs normalt för att uppnå sådana värden. Efter
komprimeringen ska ytan avjämnas med putsbräda och fuktas med vatten. Därefter ska bruket
täckas med plastfolie och lämnas för härdning i 3–8 dagar. Under härdningstiden får bruksskiktet inte belastas med tyngre trafik än gångtrafik. Efter bruksskiktets härdning läggs plattorna i cementbunden fästmassa. Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i
fästmassa, bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av fästmassan
görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan av med spackelns tandade
sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning avgörs bland annat av plattyp. Torrpressade
klinkerplattor: min 8 mm Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm Mosaik: 3–4 mm Över dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till underlaget. Rörelsefogar i bruket
följs upp med rörelsefog i fästmasse- och plattskiktet. Fogen fylls vid plattskiktet med fogmassa
anpassad till blivande påverkningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer.
Vid större trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil.
Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med metod som säkerställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär att plattorna förses med ett tunt
skikt av fästmassa på baksidan och omedelbart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt
kan läggning ske genom läggning i så kallat flytfix. Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och
öppentid följas. Plattorna läggs med tryck och rörelse för maximal bakfyllnad. För tätsintrade
plattor bör fästmassan vara modifierad med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga.
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Golv i bruk, flytande konstruktion på glidskikt med plattläggning
i fästmassa. GBF2

1. Underlag

4. Glidskikt

7. Keramiska plattor

2. Finsats/avjämning

5. Läggningsbruk

8. Rörelsefog

3. Membranisolering

6. Fästmassa

9. Cementbruksfog

Golvtypen används på golv där väsentliga deformationer på grund av krympning och nedböjning och/eller påverkan av stora fukt- och temperaturvariationer kan väntas. Exempel på
användningsområden är golv i industrins produktionslokaler, storkök och liknande. Principen
är att betongunderlaget och läggningsbruk med plattskikt är åtskilda. Spänningar överförs
inte till plattskiktet. Plattläggning sker i fästmassa på bruksskiktet. Flytande golvkonstruktion är
vanlig på fuktpåverkade golv där en membranisolering ingår i konstruktionen. På avjämnad
betongyta, alternativt pågjutning av finsats läggs vanligen traditionell membranisolering av
asfalttyp. På isoleringen läggs ett glidskikt av ett lag 0,1 mm plastfolie. I torra utrymmen läggs
folien direkt på avjämnad betong. Cementbruk blandas till jordfuktig konsistens, med VCT
(vatten/cementtal) 0,36–0,4, och breds ut över ytan i ett jämntjockt lager min. tjocklek 50
mm. Ballastens korngraderering för brukstjocklek ≤50 mm ska ligga så nära den övre kurvan
i nedanstående diagram som möjligt. För brukstjocklek ≥50 mm gäller motsvarande för den
undre kurvan i diagrammet.
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Vid tjocklekar över 50 mm ska bruket bredas ut i två skikt i omedelbar följd med komprimering av varje skikt för sig. Komprimering sker med skyffel eller trampning. Komprimeringen
är av speciellt stor betydelse eftersom konstruktionen delvis kan betraktas som självbärande.
Bruket ska ha en minsta medeltryckhållfasthet på 15 MPa. På hårt belastade golv, till exempel med trafiklast på mer än 6 kN per hjul ska brukets medeltryckhållfasthet vara minst
20 MPa. Komprimering med särskilt vibrationsverktyg krävs normalt för att uppnå sådana
värden. Golvet indelas i jämnstora fält om 40–50 m2 med så kvadratisk form som möjligt.
Fälten åtskiljs med rörelsefogar, bredd 10–15 mm. Längs väggar, kring pelare, fundament,
golvavlopp, genomföringar och kring andra byggnadsdelar som står i direkt förbindelse
med byggstommen utförs också rörelsefogar. Fogen bottnas till glidskiktet med cellplast eller
liknande upp till plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till blivande påverkningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större trafiklast än 6 kN
per hjul ska rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil. Vid större trafiklast än 10 kN
per hjul ska bruksskiktet armeras. Armering dimensioneras med hänsyn till aktuella trafiklaster,
brukstjocklek och underlagets eftergivlighet. Rådgör med plattillverkaren om lämplig armering. Efter komprimeringen ska ytan avjämnas med putsbräda och fuktas med vatten. Därefter
täcks bruket med plastfolie och lämnas för härdning i 3–8 dagar. Under härdningstiden får
bruksskiktet inte belastas med tyngre trafik än gångtrafik. Efter bruksskiktets härdning läggs
plattorna i cementbunden fästmassa. För tätsintrade plattor bör fästmassan vara modifierad
med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga. Läggningen görs med
tunnskiktsteknik, det vill säga läggning i fästmassa, bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter
dras fästmassan av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning
avgörs bland annat av plattyp. Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm Mosaik: 3–4 mm.
Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om vattenmängd
i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas. Plattorna läggs med tryck och
rörelse för maximal bakfyllnad. Plattor med stora format (≥25×25 cm) ska monteras med
metod som säkerställer full bakfyllnad av fästmassa till exempel dubbellimning, som innebär
att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och omedelbart appliceras
i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske genom läggning i så kallat flytfix. Över
dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till underlaget. Rörelsefogar i
bruket följs upp med rörelsefog i fästmasse- och plattskiktet. Fogen bottnas till glidskiktet med
cellplast eller liknande upp till plattornas underkant och fylls med fogmassa anpassad till
blivande påverkningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer. Vid större
trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil.
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Golv i fästmassa på massivunderlag. GF1

1. Underlag

4. Cementbruksfogar

2. Fästmassa

5. Eventuell mjukfog

3. Keramiska plattor
Denna läggningsmetod kan användas på underlag av betong, lättbetong och avjämningsmassor/golvspackel i torra utrymmen. Läggningen görs med tunnskiktsteknik, det vill säga
läggning i fästmassa, bearbetad till angiven tjocklek med tandad spackel. Utbredningen av
fästmassan görs först med tandspackelns släta sida. Därefter dras fästmassan av med spackelns tandade sida. Valet av storlek på tandspackelns tandning avgörs bland annat av plattyp.
Torrpressade klinkerplattor: min 8 mm Strängpressade klinkerplattor: min 12 mm Mosaik: 3–4
mm Vid beredning och applicering av fästmassan ska tillverkarens anvisningar om vattenmängd i blandningen, blandningstid, brukstid och öppentid följas. Plattorna läggs med tryck
och rörelse för maximal bakfyllnad. För tätsintrade plattor bör fästmassan vara modifierad
med polymerer för förbättrad vidhäftning och deformationsförmåga. Plattor med stora format
(≥25×25 cm) ska monteras med metod som säkerställer full bakfyllnad av fästmassa, till exempel dubbellimning, som innebär att plattorna förses med ett tunt skikt av fästmassa på baksidan och omedelbart appliceras i den våta fästmassan. Alternativt kan läggning ske genom
läggning i så kallat flytfix.
I beläggningar på betong som är yngre än ett år, eller där stora deformationer på grund av
nedböjning av fribärande bjälklag kan väntas, indelas golvytan normalt med mjukfogar på
4–6 meters avstånd. Fästmasseleverantören kan lämna rekommendationer om eventuella
mjukfogar i det enskilda fallet, baserade på de aktuella omständigheterna såsom betongålder, bjälklagstyp etc. Eventuella mjukfogar ska täcka hela plattjockleken ner till överkant
fästmassa. Över dilatationsfogar i byggstommen ska rörelsefogar utföras ner till underlaget.
Rörelsefogar i bruket följs upp med rörelsefog i fästmasse- och plattskiktet. Fogen bottnas till
glidskiktet med cellplast eller liknande upp till plattornas underkant och fylls med fogmassa
anpassad till blivande påverkningar av trafikbelastning, kemikalier och temperaturvariationer.
Vid större trafiklast än 6kN per hjul bör rörelsefogen kantförstärkas med lämplig stålprofil.
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