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Läggningsrekommendation granitkeramik Mega 
(polerad yta) 
 
DITT MATERIAL 
 
Keramik är ett naturmaterial där nyans och storleksvariationer kan förekomma. Kontrollera 
alltid plattorna för godkännande före påbörjad läggning. Reklamation gällande nyans och 
storleksvariationer efter läggning godkännes ej. 
 

Låt alltid en behörig fackman utföra hela installationen av ditt golv. 
 
 
Montering och underlag 
Underlaget skall vara rent, fritt från olja, damm och lösa partiklar. 
Prima cementbaserade underlag med Primer S utspädd med rent vatten 1:1. 
 
Läggning 
Vi rekommendera fästmassa Keraflex eller alternativt Adesilex P4.  
 
Blanda fästmassan enligt instruktionen på förpackningen. Vid tunnläggning skall minst 6 mm 
tandad spackel användas. Tag upp en platta med jämna mellanrum och kontrollera att full 
täckning uppnås. Avlägsna genast allt spill och överblivet material från plattornas yta vid 
läggning och fogning. Låt plattorna torka minst 3 dygn innan impregnering. 
 

Fogning 
Vi rekommenderar Mapei Fog Keracolor 
 
Bruksläggning 
Plattorna kan även läggas i bruk med häftslamma. Bruksbädden får inte understiga 30mm. Efter 
läggning skall golvet torka i minst 4 veckor innan impregnering. På grund av plattornas sugande 
förmåga tar det minst en månad innan golvet är genomhärdat. Under denna period får golvet 
inte utsättas för tyngre belastning än gångtrafik.  
 
Rengöring vid läggning 
Avlägsna genast allt spill och överblivet material från plattornas yta vid läggning och fogning. 
Rekommenderat rengöring vid läggning används FILA Detertek. Följ anvisningen på 
förpackningen. 
 
Ytbehandling & Underhåll 

För ytbehandling av polerad yta rekommenderas FILA MP/90 och för underhåll daglig städning 
FILA Cleaner. Följ instruktionen på förpackningen. Vid hårt nedsmutsad golvyta 
rekommenderas FILA Detertek. Vid spill eller annan nedsmutsning torka genast av plattorna. 
 
Vid rengöring av fog rekommenderas FILA Fuganet. 
 
Värmegolv 
Säkerställ att socklar monteras fritt från golvet.  
OBS vid läggning med värmegolv rekommenderas 2 månader innan värmegolvet sätts på.  
 
 
 


