Bricmate

TM

Serie U
Carrara Honed
Marmor
Egenskaper

Vägg/Golv
U Carrara Honed är en marmor med len & slipad yta (honed) för golv & vägg. Carrara är en
natursten och kan skilja i nyans och mönster. Vår Carrara är av en mix av typ C och CD.
Art Namn
Art nr
U Hexagon Large 34105
U Brick		34107

Storlek (mm)
Kg/kartong
Kvm/Kartong
Tjocklek (mm) Nätstorlek (mm)
100X100		6		0,38		10		73X148		10		0,43		10		-

FOG
• Fogbredd: U-serien är en natursten där mindre differenser i storlek och form kan förekomma och vi
rekommenderar därför en fogbredd på minst 2-3mm.
• Bricmate rekommenderar en vit alternativt ljusgrå icke grovkorning fog.
INSTALLATION
• U Carrara Honed bör sättas med fix anpassat för vit natursten.
• Rekommenderad kamstorlek 6mm.
• Vid kapning rekommenderas vattenkyld såg.
• Marmor 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.
• Marmor är känsligt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
• Observera att detta är en natursten som måste behandlas!
SKÖTSELRÅD
Behandling
Marmor bör behandlas och då kan Fila MP/90 Eco Plus användas. Behandlingen skyddar, impregnerar och minskar
plattans absorption vilket underlättar vardagsrengöring.
Vardagsrengöring
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner (spädes 1:200)), överdosera ej.
Fläckar/märken
För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med tex Fila FilaCleaner ( spädes 1:30).
Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra ej får
användas på natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.
PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)
På natursten finns ingen bränningskod.
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Bricmate

TM

Serie U
Carrara Polished
Marmormosaik
Egenskaper

Vägg/Golv
U Carrara Polished är en polerad marmormosaik för golv & vägg. Carrara är en natursten och
kan skilja i nyans och mönster. Vår marmormosaik tillverkas av en mix av typ C och CD.
Art Namn
Art nr
U Hexagon
34102
U1515		34103
U4848		34104
U Fish Scale
34106
U Fishbone
34108

Storlek (mm)
Kg/kartong
Kvm/Kartong
Tjocklek (mm) Nätstorlek (mm)
30X30		7		0,4		8		288X278
15X15		7		0,45		8		305X305
48X48		7		0,45		8		300X300
70X70		5,5		0,25		10		250X250
23x98		9		0,44		8		305X290

FOG
• Bricmate rekommenderar en vit alternativt ljusgrå icke grovkorning fog.
INSTALLATION
• U Carrara Polished bör sättas med fix anpassat för vit natursten.
• Rekommenderad kamstorlek 4mm.
• Vid kapning rekommenderas vattenkyld såg.
• Marmor 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.
• Marmor är känsligt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
SKÖTSELRÅD
Behandling
Polerad marmormosaik kräver ingen behandling men U serien kan behandlas med Fila MP/90. Behandlingen
ger ett skydd mot fläckar och underlättar vardagsrengöring.
Vardagsrengöring
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner), överdosera ej. Behandla aldrig
natursten med klinkerolja!
Fläckar/märken
För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med tex Fila FilaCleaner. Fläckar som
uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra ej får användas på
natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.
PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)
På natursten finns ingen bränningskod.
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