Serie U
Grey Marble Honed
Mosaik
Serie U Grey Marble Honed är en icke transpararent marmor för golv- och vägg inom- och utomhus. Eftersom marmor
är ett material tillverkat av naturen och bryts i dagbrott så varierar stenens färg och ådring. Som all marmor kan den vara
känslig för formförändring och utfällningar. Därför rekommenderar Bricmate särskilda fäst- och fogbruk enligt nedan.
Art Namn
Hexagon M
Hexagon L

Art nr
34511
34505

Storlek (mm)
50x50
100x100

Kg/kartong
9
5

Kvm/Kartong
0,46
0,38

Tjocklek (mm)
8
10

Nätstorlek (mm)
300x305
-

Egenskaper
• Slipad marmor
• Rektifierad/kantskuren
Installation
• U serien ska monteras med hydrauliskt härdande (binder vattnet i sig självt) fästmassa. Detta för att minimera risken för
missfärgningar av stenen.
• Rekommenderad kamstorlek: 4-6mm beroende på plattans storlek och underlaget. OBS! det är viktigt att kontrollera
maximal skikttjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
• Marmor är 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.
• Kapning utförs med lämplig vattenkyld såg med diamantklinga.
• Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
• Fogning utförs med hydrauliskt härdande fogmassa avsedd för natursten. Alternativt med normal härdande fog med
icke repande ballast.
• Observera att detta är en natursten som bör behandlas!
Skötselråd
Efter fogning:
Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med tex Fila FilaCleaner.
Behandling:
Marmor bör behandlas. Bricmate rekommenderar Fila MP/90 Eco Plus. Behandlingen skyddar, impregnerar och minskar
plattans absorption och tätar dess ytporer vilket underlättar vardagsrengöring.
Vardagsrengöring:
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner), överdosera ej. 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.
Shade (bränning)
Serie U har ingen shade då det är en natursten som varierar naturligt i färg och ådring.

