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FÖRBEHANDLING:

EcoPrim Grip. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 
kg/m2. Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas.

PLATTLÄGGNING:

Keramiska plattor och natursten kan läggas direkt på skivorna under 
förutsättning att formatet överstiger 225 cm2. Vid mindre
format skall ett lastfördelande skikt av 10 mm Uniplan Eco, fiberförstärkt 
avjämningsmassa spacklas över skivorna.
Plattorna monteras i Keraflex Vario Quick S1 Fästmassan blandas enligt
instruktionen på säcken. Välj fixkam så att full täckning uppnås
under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.

FOGNING:

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt 
från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester.
Golvskivorna monteras enligt Heat Ups monteringsanvisning.  
På cementbaserade underlag rekommenderas Keraflex Vario Quick S1.
Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel 
med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.
Ytor monterade med Keraflex Vario Quick S1 är gångbara efter fem 
timmar.

UNDERLAG:

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet 
torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas.
Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid  
naturstensbeläggning Mapesil LM).
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FÖRBEHANDLING:

Plattorna monteras med Keraflex Vario Quick S1. Fästmassan blandas enligt
instruktionen på säcken. Välj fixkam så att full täckning uppnås
under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.

Den monterade skivan förbehandlas med EcoPrim Grip. Använd roller eller 
pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m2.  
Primernska vara torr innan plattläggningen påbörjas. Vid träbjälklag läggs 
ett punktsvetsat stålnät på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 
20mm. Uniplan Eco fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna 
till en minsta tjocklek av 12mm.

PLATTLÄGGNING:

FOGNING:
Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet 
torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas.
Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid  
naturstensbeläggning Mapesil LM).

VÅTRUMSMEMBRAN:

Se Mapei Mapeguard WP90 
eller våtrumssystem
VT.

För Keramiska Plattor i Våta 
Utrymmen

UNDERLAG:
Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från
damm och lösa partiklar samt gamla materialrester. Golvskivorna monteras 
enligt Heat Ups monteringsanvisning. På cementbaserade underlag
rekommenderas Keraflex Vario Quick S1.
Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med
tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.


