Fliser
i tørre og våte rom

Keramiske fliser benyttes i dag i alle bygg – både som gulv- og
veggkledning – i tørre rom og i våtrom. De har en kvalitet, et fargeutvalg og
en designbredde som varierer til ulike bruksformål.
For å montere fliser er det behov både for brukervennlige lim
og fugemasser med høy kvalitet og lang livslengde.
Samtlige av våre limtyper for keramiske fliser og naturstein er klassifisert etter den
felles europeiske CEN-standarden prEN 12004 og våre fugemasser etter prEN 13888
Dette sikrer enkelthet, sikkerhet og respekt for kvalitet.

Vårt komplette produktutvalg for flislegging
omfatter i tillegg til lim og fugemasser også:
Avrettingsmasser for tørre rom
og for lavtbyggende varmegulv i våtrom
Støpemasser for våtromsgulv
Primere
Membraner
Tettedetaljer og mansjetter
Elastiske fugemasser
Rengjøringsmidler og verktøy

INNHOLD

f l i s e r

Våtrommet skal være praktisk og

Vi skal legge fliser
Veggkonstruksjoner
Dette kan være alt fra mur- og betongvegger, reisverk med rupanel og
gipsplater eller reisverk med bare 2 lag
gipsplater.
Eksisterende underlag og plater bør
skrues godt fast, da både gipsplater
og fliser har stor tyngde og krever
solid feste. Det er også viktig å forsikre
seg om at veggkonstruksjonen egner
seg som underlag for flislegging.
Her er det viktig å tenke særskilt på
tykkelse og stivhet.

Gulvkonstruksjoner

Vanntetting

Tetting rundt sluk
Legging av duk
Flislegging
Fuging

Klart til bruk

Rescon Mapei Informasjon

De fleste gulv kan flislegges, forutsatt
at det ikke er svikt i underlaget.
Det er viktig med et spenningsabsorberende lag ved flislegging på
gulv med trebjelkelag. Gipsplater kan
være et slikt lag i tørre rom.

Priming / grunning
Underlaget skal være tørt og støvfritt og
i de fleste tilfeller skal det også primes.
I våtsoner skal det alltid være en
membran, og da gjerne som en smøremembran på topp før fliser.

Legging av fliser
Før flislegging må underlaget kontrolleres for ujevnheter og løse partier.
Limet skal blandes med riktig
mengde vann og bruksanvisningen
på emballasjen skal følges. Bruk riktig
tannsparkel slik at full limdekning
oppnås.
Pass på at du aldri overskrider limets
åpentid, det vil si at det ikke dannes

hinne på limet. Et tips; ved berøring
av limet skal limet "smitte" over på
fingrene som tegn på at det kan
benyttes. Hvis dette ikke skjer skal
tannsparkelen trekkes over limet på
nytt. Tilsett aldri mer vann. Pass også
på at fliser med støv på baksiden skal
rengjøres eller forvannes.

Fuging
Det er like viktig å blande fugemassen
som limet med riktig vannmengde og
lik mengde hver gang for å unngå
fargeforskjeller. Husk også at det finnes
ulike flistyper (sugende, ikke sugende,
fuktømfintlige, osv.) som kan forårsake
blant annet fargeforskjeller på fugemassen. Bruk riktig fugemasse til
riktig fugebredde.

Definisjon våtsoner
Vår våtromspakke inneholder alle
produkter som trengs for å få et
godkjent våtrom – både tett og i
henhold til de krav som stilles i det
enkelte land. Den økende bruk av
fliser i våtrom, bad, garderober og
dusjanlegg har medført strengere
krav fra blandt annet forsikringsselskapene for å unngå vannskader.
I Norge følger vi Byggebransjens
Våtromsnorm (BVN). Her inndeles
våtrommet i ulike soner som danner
grunnlaget for hva som
skal utføres.
Våre produkter tilfredsstiller de anbefalinger som
Våtromsnormen stiller.

Forarbeide og flislegging krever nøyaktighet. Slurv i begynnelsen
må man kjempe med til arbeidet er helt ferdig!
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trivelig, med god komfort Tett, sikkert og varmt

Gulv
Trebjelkelag

Varmekabler

For å heve kvaliteten og sikkerheten
i våtrom er det utarbeidet ulike krav.
For et lavtbyggende varmegulv i
våtrom er det laget en tabell som gir
en pekepinn på anbefalt maksimal
spennvidde (lysåpning) for ulike
bjelkedimensjoner.
Med keramiske fliser på gulvet
anbefales c/c-avtand 30 cm.
Kontrollér uansett at det ikke er svikt
i gulvet før arbeidene starter.

Varmekabler skal legges av autorisert
elektroinstallatør. Det finnes krav til
minimum overdekning over varmekablene og avstand til ubrennbart
underlag under varmekablene.
For vannbåren varme er det ikke
tilsvarende krav, men her skal
produsentens anvisninger følges.

Spennvidde
Bjelke-

(lysåpning)

dimensjoner

ved c/c-avstand

36
48
36
48
36
48

x
x
x
x
x
x

148
148
173
173
198
198

0,30(m)

0,60(m)

2,80
3,05
3,25
3,60
3,75
4,10

2,20
2,45
2,60
2,85
2,95
3,25

Fall
Fall på gulvet kan utføres i undergulvet eller ved å bruke avrettingsmasse i det øverste sjiktet.
Krav til fall skal overholdes, og er
normalt 1 : 100 mot sluk i
nedslagsfelt for vann.
Utenfor dette området kan gulvet
være horisontalt.

Lavtbyggende varmegulv
Avrettingsmasser som bygger kun
1 cm har gjort det mulig å legge varmekabler i alle våtrom og på de fleste
underlag. Conplan VR er en spesialutviklet selvjevnende sparkelmasse
som er velegnet til innstøping
av varmekabler. Den er armert med
plastfiber, er rask å legge, samtidig
som du sparer både vekt og volum.
Husk at ved tradisjonell støpemetode
kan ditt badegulv veie nærmere
2 tonn, mens et lavtbyggende gulv
veier bare en tiendedel av dette!
Kostander til forsterkning av undergulv og heving av dører unngås, og
du spares for alle de tunge løftene
i byggeperioden.

Lavtbyggende varmegulv i våtrom
legges ut med Conplan VR og i tørre
rom med Conplan KF eller Uniplan.

Tradisjonell påstøp
For de som ønsker å utføre en
tradisjonell, lavtbyggende påstøp over
varmekabler eller vannbåren varme,
kan VR-støp eller Topcem Pronto
benyttes. Dette er støpemasser med
gode egenskaper med hensyn til
vannskadestabilitet, svinn og
ekspansjon som er nødvendige
i denne type gulv.

Tradisjonelle påstøp utføres med
en hurtigherdende støpemasse
med blandt annet lavt svinn.
Her kan både Topcem Pronto og
VR-støp være ypperlige valg.
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Verktøy og
materialer
til tetting
av våtrom.

Vanntetting
Membraner
Vanntette sjikt i våtrom er nødvendig for å unngå
fuktskader og lekkasjer.
I alle våtrom må det derfor legges en vanntett
membran på gulv og vegger.
Denne membranen bør være testet og registrert hos
Fagrådet for våtrom. For lavtbyggende varmegulv
skal membranen være plassert på toppen av
sparkelsjiktet.
Vi har godkjente fuktsperrer, smøremembraner og
fleksible, sementbaserte membraner. Disse sikrer en
tett konstruksjon med tettesjiktet nærmest vannet.
Kravene til tykkelse på smøremembran er 1,0 mm
på vegg og 1,5 mm på gulv. Kravene kan bli endret
i løpet av 2003.
Det er viktig å være særlig aktsom ved tetting rundt
sluk, da de fleste våtromsskader på gulv oppstår
fordi sammenføyningen mellom membran og sluk
ikke er tett.

Smøremembran

1 påføres på innvendig og

Tetting i svømmebasseng inngår også i våre utprøvde
tettessystem. Sammen med tettebånd, mansjetter og
duk tilpasset de ulike gjennomføringer i et våtrom,
utgjør dette vårt komplette og godkjente våtromssystem.

utvendig hjørne.

Priming
Alle flater skal først behandles med primer.
Mur og betongoverflater primes med
Primer G eller Primer CP og vann
i forholdet 1:3. Gips og fiberplater primes
med Primer G, Primer S eller Primer E-10
ufortynnet. Andre underlag som er helt uten
sug som for eksempel metall, terasso og rene
trematerialer primes med Mapeprim SP.
Påføring skjer med kost eller rulle.
Primerne har en tørketid på ca 1 time.
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2

VT-hjørnene legges straks ned i

3

Bruk en liten rull eller kost for at

den ferske membranen.

båndet skal ligge slett.

4

Smør overgang gulv/vegg.

5

Legg straks på VT båndet, og rull over.

Påfør smøremembran i hjørner og plateskjøter.
VT-bånd og hjørner skal overlappe
hverandre med ca 2 cm.
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Der hvor vertikale bånd treffer bånd i overgang
gulv/vegg skal alltid det vertikale båndet
legges utenpå.
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Tetting av rørgjennomføringer
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Påfør smøremembran på veggen

1

Trykk mansjetten over gjennomføringen

2

Påfør smøremembran over mansjetten til slutt

3

4

Påfør smøremembran på gulvet

5

Kleb straks mansjetten ned i den ferske membranen

og litt opp på rørstussen

Påfør smøremembran godt over hele mansjetten
og opp på rørstussen
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1

Ferdig utstanset slukmansjett

2

Skru løs klemringen på sluket

Legg slukmansjetten på plass.

og påfør smøremembran under slukmansjetten.

Pass på at den er slett og fin.

Pass på å få smøremembran ned forbi klemringen.

Tetting rundt sluk

Slukmansjett av butyl

1

8

Skru løs klemringen på sluket, fjern beskyttleses-

Lim mansjetten over sluket. Pass på at den ligger

papiret og kleb butylmansjetten over sluket.

plant og fast. Klipp hull i slukmansjetten.

2

3

4

5

Påfør smøremembran over

Skru klemringen på plass når

Påfør smøremembran over

mansjetten og godt ned

membranen har tørket. Vær nøye

mansjetten til slutt.

forbi klemringen.

med å treffe skruehullene i sluket.

Fugemasse

Silikon

Varmekabel / Millimatte

Slukrist

Gulvflis
Flislim
Smøremembran
Mansjett
Sparkelmasse
Underlag min. 5 mm sparkelmasse
Kryssfinér, sponplate el. lign.

Mansjett
Klemring

Isolert bjelkelag

Sluk

Påfør smøremembran over mansjetten
og godt ned forbi klemringen.
Skru klemringen på plass når membranen har tørket.
Vær nøye med å treffe skruehullene i sluket.
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Påfør smøremembran over mansjetten til slutt.

4
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Legging av duk

Her påføres smøremembran
på gulvet.

Rommet er nå klart til påføring av smøremembran.
På veggen påføres min. 1 mm lagtykkelse
og på gulvet min. 1,5 mm.
VR10 1 mm = 1,7 kg/m 2
VR10 1,5 mm = 2,5 kg/m 2
Mapegum WP 1 mm = 1,5 kg/m 2
Mapegum WP 1,5 mm = 2,3 kg/m 2
La smøremembran tørke 2-3 timer mellom hvert strøk.
Smøremembranen kan påføres med rull, sparkel, kost eller sprøyte.
Med 4 mm. tannsparkel og innlagt duk oppnås
tykkelseskravet på gulv med ett strøk.

Duken legges ned i den ferske membranen,
og det påføres et mettelag umiddelbart.
Duken legges med overlapp i skjøter og helt ut til veggen.
Det klippes ut for sluk, røroppstikk og lignende.

Dersom man ikke benytter duk, kan annet
strøk påføres når første strøk er tørt.
Man velger den metode man selv ønsker, men
lagtykkelsen på gulvet skal være minst 1,5 mm.
Etter å ha tørket ca 12 timer i 20o C er rommet
klart til flislegging.
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Flislegging
Mål opp en midtlinje i rommets lengderetning.
Finn midten av denne, og bruk 60 - 80 - 100 cm for
å sette 90º vinkel. Det er nå et kryss i rommets midtlinjer.
Forleng disse med en loddestokk opp på veggene.
Disse linjene danner utgangspunktet for flisleggingen
både på gulv og vegger. Hvis det velges å legge gulvflisene
diagonalt, er det kun linjene på veggene som benyttes.
Er veggflisenes bredde lik gulvflisenes mål, kan man nå få
gulvfuger og veggfuger til å stemme overens.

Legg først ut gulvflisene tørt med riktige fuger fra midtlinjen.
Hvis man som her, på høyre side, ender opp med flis mot
veggen som er mindre enn en halv flis, start med en flis
midt over midtlinjen. Som man ser på venstre side
får man da en bit større enn en halv flis mot veggen.
Dette er riktig!

Utfør den samme inndelingen langs midtlinjen
og sørg for at du får en halv flis eller mer mot veggen.
Nå er inndelingen / planleggingen ferdig.
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vegg
Bland limet etter anvisningen på sekken.

1

La det hvile i noen minutter og visp opp igjen.
Pastalim, f.eks. Adesilex P22 eller Ultramastic III,
er bruksklare uten blanding.

2
Påfør limet med en
tannsparkel som gir
full limdekning på
flisens bakside.

Ved bruk av vater på gulvet finner du det punktet
langs veggene som er lavest. Fra dette punktet beregner
du gulvflis inklusiv limlag + en fuge + en flishøyde + en fuge.
Dette punktet er underkant av andre flisrad.
Montér en trelist med overkant i dette merket rundt på alle veggene.
For å oppnå et godt sluttresultat er det viktig at dette gjøres
nøyaktig!
Etter at alle vegger er satt, og limet tørket (ca. 1 døgn)
fjernes trelistene.

3
Start
flissettingen
direkte på
trelisten ut
fra tidligere

Foreta de
nødvendige kutt av
flisene fortløpende, slik
at hele veggflaten dekkes
etterhvert som man fortsetter

oppmålt

oppover. Lodd gjerne opp

midtlinje.

flere hjelpelinjer etter at

Hullbor

første flisrad er satt.

4

Bruk enten fugekryss eller fugesnor for å få gjevne fuger.
Kryssene har den fordelen at man får både de horisontale
og vertikale fugene satt.
Fordelen med snoren er at man lettere kan justere hvis
man kommer feil ut. En kombinasjon med fugesnor på de
horisontale fugene, og kryss til hjelp på de vertikale, er ofte
en valgt løsning. Bruk da kun en av kryssets pinner.
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1

gulv

Bruk tannsparkel som gir 100%
limdekning. ved flislegging på gulvet.

Lag gjerne flere hjelpelinjer
på gulvet ut fra krysset midt i rommet.
Kutt et rett bord, og merk av fugene
med blyant. Slik kan man følgelig legge

2

etter bordet og samtidig kontrollere
fugene den andre veien.

Fliskutter til
gulv og veggfliser.

3

Papegøyetang brukes
til å ta ut hakk i fliser.

Sjekk limdekningen ved
å vippe opp en flis.

Bruk en rettholt til å kontrollere at flisene ligger plant.

4

Når gulvet er ferdig, og har tørket i et
døgn, setter man den nederste flisen på veggen
Hvis det er noen ujevnheter på gulvet, må man

5

her kutte litt i underkanten i flisen.
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Blanding
Tøm først riktig vannmengde i bøtten.
Hell pulveret på under omrøring, bruk

1

lav hastighet på drillen.
Ved for stor hastighet kan man få luftbobler
i fugemassen som kan vise seg på ferdig fuge.
Bland fugemassen likt hver gang for
å unngå fargeforskjeller.

Fug
Påføring av fugemasse
Bruk fugebrett eller

2

gummisparkel diagonalt over flisene,
og fyll fugene helt fulle.
Skrap vekk overskytende masse.

Vasking med svamp
Når fugemassen begynner å bli fast,
vask med fuktig svamp.

3

Bruk sirkulære bevegelser slik at fugemasse ikke graves ut.
Vask stadig svampen i rent vann.
Vask til fugene får sin endelige finish,
og flisene er rene.

Tørking med fille
En stund etter vask vil det komme

4

en tørr støvfilm på flisene (etter ca. 30 min).
Bruk en ren fille og poler flisene rene.
Skrap vekk fugemasse på steder hvor
det skal være silikonfuge.
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Silikonfuge legges i alle hjørner,
og der hvor forskjellige materialer møtes.
Også overgang gulv / vegg.

1

Maskeringstape benyttes for å få en
jevn og fin fuge.

ing

Mapesil AC påføres med pistol.

2

Glatting av fugemasse utføres
med en fugepinne fuktet i såpevann.
Etter glatting fjernes maskeringstapen

3

umiddelbart.
Mapesil AC fylles mellom rørstusser og fliser.

Klart til bruk
Dersom du har fulgt våre råd og
arbeidsprosesser gjennom brosjyren,
skal du nå ha et tett, sikkert og godt
resultat. Vi håper at baderommet,
entrèen, dekorflisene på kjøkkenet,
eller hva du enn måtte ha som
prosjekt, har blitt som forventet.

Til denne brosjyren er det laget en egen

produktguide
som hjelper deg å finne de beste Rescon Mapei
produktene til akkurat ditt behov.
Ønsker du å gå ytterligere i detalj finner du
produkt- og HMS-datablad på vår web-side:
www.resconmapei.com
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Norfloor AS avdelinger i Norge
Norfloor AS
Strømsveien 325
1081 OSLO
Tel. 22 81 27 00
Faks 22 81 27 20

Norfloor AS,
Prosjektavdelingen
Strømsveien 325
1081 OSLO
Tel. 22 81 27 00
Faks 22 81 27 20

Norfloor AS
Kielgaten 10
3217 SANDEFJORD
Tel. 33 46 93 00
Faks 33 46 93 03

Norfloor AS
Niels Friis vei 2
8010 BODØ
Tel. 75 59 14 90
Faks 75 59 14 91

Norfloor AS
Østre Rosten 84
7075 TRONDHEIM
Tel. 72 88 02 60
Faks 72 88 02 61

Norfloor AS
Storveien 1A
1624 FREDRIKSTAD
Tel. 69 32 68 00
Faks 69 32 68 10

Norfloor AS
Midtveien 1
1526 MOSS
Tel. 69 26 66 55
Faks 69 26 75 03

Norfloor AS
Løkkegt. 22
2615 LILLEHAMMER
Tel. 61 25 95 10
Faks 61 25 95 70

Norfloor AS
Gamle Drammensvei 35A
1369 STABEKK
Tel. 67 59 01 41
Faks 67 59 00 65

Norfloor AS
Auli
3170 TØNSBERG
Tel. 33 33 29 12
Faks 33 33 34 82

Norfloor AS
Ing. Rybergsgt. 101
3027 DRAMMEN
Tel. 32 82 76 50
Faks 32 82 76 51

Norfloor AS
Barstølvn 5A
4636 KRISTIANSAND
Tel. 38 14 92 00
Faks 38 14 92 01

Norfloor AS
Porsgrunnvn. 188
3737 SKIEN
Tel. 35 59 66 11
Faks 35 59 66 49

Norfloor AS
O. Haraldssonsgt. 98-100
1707 SARPSBORG
Tel. 69 15 11 12
Faks 69 15 11 06

Norfloor AS
Bedriftsvn. 13
4313 SANDNES
Tel. 51 97 39 99
Faks 51 97 39 98

Produsent

post@resconmapei.no
www.resconmapei.com
www.mapei.it

Rescon Mapei AS kvalitets- og miljøstyringssystem
er sertifisert i henhold til
NS EN ISO 9001, NS EN ISO 14001,
samt godkjent etter EMAS.

GRAFIKA AS 62 54 42 50

Tel.: +47 62 97 20 00
Fax: +47 62 97 20 99
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