Serie B
Concrete Anthracite
Granitkeramik
B Concrete är en torrpressad, formpressad och icke modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- och
utomhus. Granitkeramik är ett optimalt vad vid beläggning i offentlig miljö med tung trafik. Finns även i 2cm tjocklek för
utomhusbruk se Z-serien.
Art Namn
B4545
B36
B11

Art nr
23601
23602
23603

Storlek (cm)
45x45
30x60
10x10

Kg/kartong
26
27
17

Kvm/Kartong
1,22
1,26
0,81

Tjocklek (mm)
9
9
8

Nätstorlek (mm)
-

Egenskaper
• Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %
• Halkdämpningsklassificering* R9 (A vid barfotatrafik)
• Formpressad
• Kemikalieresistent
Installation
• B-serien bör monteras med fästmassa minimum klass C2
• Rekommenderad kamstorlek: 6-10mm beroende på plattans storlek. OBS! det är viktigt att kontrollera maximal
skikttjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
• Plattor med storlek 30x30 cm och större rekommenderas att läggas i flytfix på golv eller dubbellimmas på vägg.
• Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas
¾-förband.
• Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid
materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
• Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med lämplig torrskärare alternativt vattenkyld såg med
diamantklinga.
• Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
• Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma
kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd är minimum 3 mm.
Skötselråd
Efter fogning:
Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila
Deterdek).
Vardagsrengöring:
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling
av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår 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) & Caliber (storlek)
Plattornas förpackningar är märkta med s.k ”shade-nr” eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion.
Observera att B-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.
Förpackningen är även märkt med ett sk ”Caliber-nr” eftersom storlekan kan variera mellan produktioner. Var noga med
att uppge shade- och caliber nr vid kompletteringar.
*Halkdämpningsklassificering:
R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABCskalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.

