Bricmate

TM

Serie J
Limestone Light Grey
Granitkeramik
Egenskaper

Vägg/Golv/Frostbeständig/Modulanpassad/Rakskuren
J Limestone är en rektifierad, frostsäker & genomfärgad granitkeramik för golv & vägg.
Genomfärgad granitkeramik är optimal vid läggning både inomhus och i offentliga miljöer.
J Limestone varierar i nyans och mönster vilket ger en levande kalkstenskänsla.
T.ex. I storlek 30x30 finns över 100 olika mönster. Finns även i 2cm tjocklek för utomhusbruk se
Z-serien.
Art Namn
Art nr
J66		36201
J36		36202
J26		36207
J33		36203
J1515		36204
J Sticks		36205
J0505		36206
J Step		36208
J Skirting		36209

Storlek (mm)
Kg/kartong
Kvm/Kartong
Tjocklek (mm) Nätstorlek (mm)
596X596
24		1,08		9,5		297X596		23		1,08		9,5		197X596		16		0,72		9,5		297X297		23		1,08		9,5		147X147		13		0,63		9,5		Irregular		16		0,72		9,5		297X596
48X48		17		0,9		9,5		297X297
297X596		23		1,08		9,5		72X596		9		0,432		9,5		-

FOG
• Rekommenderad fogbredd är 1-2mm på rektifierade plattor.
• Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs. En kulöranpassad fog.
J Limestone Light Grey: Ljusgrå/grå
INSTALLATION
• J Limestone bör sättas med fix av klassificering I eller II (hängfix vid väggmontering).
• Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag.
• Plattor med storlek 30x30 och större rekommenderas att läggas i flytfix eller dubbellimmas.
• Plattor med storlek 30x60 bör ej sättas i halvförband pga risk för fogsprång. ¾-förband eller motsvarande
rekommenderas.
• Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enlighet med Sigma eller vattenkyld såg.
• Granitkeramik är hårt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
• Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid
materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som
reklamation.
SKÖTSELRÅD
Vardagsrengöring
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Behandla aldrig granitkeramik
med klinkerolja!
Fläckar/märken
För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med t ex syra (salt, oxalsyra). Bricmate
rekommenderar Fila Deterdek. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med
Fila PS/87. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.
PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)
Plattornas förpackningar är märkta med s.k ”shade-nr” eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje
produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att J Limestone varierar väldigt
mycket i nyans och mönster mellan plattor, även i kartonger med samma shade.

