
Egenskaper
• Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 % 
• Halkdämpningsklassificering** R9 (A vid barfotatrafik)
• Rektifierad/kantskuren
• Kemikalieresistent
• Modulanpassad
• 13kvm Mönsterrapport (ej mönsterpassning)

Installation
• Viktigt! Bricmates platta J Norrvange är en variationsrik granitkeramik med flera mönster- och färgskiftningar.
    I storleken 30x60cm finns tex 72 olika mönster utan inbördes mönsterpassning. En del av plattorna har större 
    fossilliknande detaljer som utmärker sig. Med anledning av detta rekommenderas att öppna flera kartonger vid sättning 
    för att sprida ut dessa. Tänk även på att vrida på plattorna så att de stora detaljerna inte ligger nära varandra eller åt
    samma håll använd eventuella dubletter som spill vid kapningar
• Rekommenderad fogfärg ARDEX Silver Grey
• Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2
• Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag
• Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
• Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas  
    max ¾-förband.
• Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik.
• Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
• Ytterhörn gersågas med fördel med diamantkap -fräs eller -slipskivor. Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och 
    formas enkelt med diamantslipskiva och polerpad i vinkelslip
• Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma 
   kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
• Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma, 
    kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och  
    storleksvariationer efter montering godkänns ej.

Skötselråd
Efter fogning:
Rengör ytan grundligt efter installation för att avlägsna fogrester, byggdamm odyl. Använd ett ph-surt rengöringsmedel 
mot oorganisk smuts & fläckar (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:
Använd vatten och ett ph-neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte 
behandling av granitkeramik med klinkerolja! Svåra fläckar av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med 
Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)
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-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster 
även mellan plattor med samma shade.
**Halkdämpningsklassificering:
R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen.

Serie J 
Norrvange Ivory
Granitkeramik
J Norrvange Ivory är en torrpressad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- 
och utomhus. Granitkeramik är ett optimalt val vid beläggning i offentlig miljö med tung trafik såväl som i hemmamiljö.
J Norrvange Beige varierar i nyans och mönster vilket ger en levande kalkstenskänsla.
Art Namn Art nr Storlek (mm) Kg/kartong Kvm/Kartong Tjocklek (mm) Nätstorlek (mm)
J612 36810 598X1198 15 0,72 9 -
J66 36801 598X598 23 1,08 9 -
J36 36802 298X598 23 1,08 9 -
J36 R11 36811 298X598 23 1,08 9 -
J33 36803 298X298 22 0,54 9 -
J1515 36814 147X147 22 0,99 9 -
J0505 36805 48X48 20 0,99 9 298X298 
J Skirting 36809 48X598 3 5st 9 -


