Installation av terrazzoplattor
SE: Våra terrazzoplattor består av ca 90% krossad marmor. Vid installation av dessa bör man
vara medveten om att materialet drar fukt från limmet. Du bör därför använda en
snabbtorkande lim. Om du använder ett långsamt torkande lim finns risk för att golvplattor
böjer sig och limmet lossar längs kanten av plattan. Resultatet är att golvplattor delvis
kommer att släppa från underlaget. Stora golvplattor måste vara "dubbellimmade", ett skikt
lim på golvet och ett skikt på baksidan av golvplattor. Vi brukar rekommendera Ardex X32,
förmodligen har du en liknande produkt i ditt egna sortimentet. Följande är viktigt att tänka på
när man ska välja fix: - Bruksanvisningen gäller för torra områden. - Temperaturen hos
underlaget eller i luften inte bör vara mindre än 5°C. - Var noga med att mäta vatten - Det
måste vara helt täckt med lim på plattan, 60x60cm eller större plattor bör "dubbellimmas" Låt plattorna ligga i rumstemperatur innan installation.

Installation of terrazzo tiles [EN]:
Our floor tile is made up of approximately 90% crushed marble. When installing marble tiles
and marble based floor tiles should be aware that the material draws moisture from the glue.
You should therefore use fast drying glue. If you use slow drying glue is a risk that the floor
tiles bend and loosen the glue along the edge of the plate. The result is that the floor tiles will
be partially solved without gluing to the substrate. Large floor tiles must be "double bonded",
one layer glue on the floor and one layer on the back of the floor tile. We usually recommend
Ardex X32, you probably have a similar product in your product range. The following are
important to consider when installing fix whatever you choose: - instructions apply to dry
areas. - The temperature of the substrate or in the air should not be less than 5°C. - Be sure to
measure water - It must be fully covered with adhesive under the tiles - 60x60cm or larger
tiles will "double bonded" - Keep the tiles lying at room temperature before the installation

