Sätta kakel på vägg
1. Bestäm på vilken höjd plattskiftet ska sluta. Som regel är det vackrast att avsluta med
hel platta i överkant och eventuellt delad platta nedtill.
2. Sätt en vågrät markering där andra plattraden ska börja. Montera en rätskiva under
markeringen.
3. Kontrollera att väggarna är lodräta. Om väggarna inte är lodräta, kompensera med skärning från hörn. Dra en linje mitt på väggen, till hjälp att hålla rätt vinkel under sättningen.
4. Se till att passbitar i hörn, runt fönster och dörr ej blir för små.
5. Vid ytterhörn ska plattan giras 45°, ett alternativ är att använda kantlist.

1

2

1. Plattsättningen kan påbörjas dagen efter. Använd SERPO
610 Multi, alt. SERPO 612 Multi Vit som fästmassa. Drag ut
ett tunt kontaktskikt av fästmassa med tandspackelns släta
sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan av spackeln. Kamma inte ut mer fästmassa än vad
som kan plattsättas inom 10–15 minuter.
2. Använd kryss eller kakelsnöre för att få rätt avstånd mellan
plattorna. Tryck fast plattorna med en vridande rörelse så att
full bruksfyllnad erhålls under plattorna Lossa någon platta
ibland och kontrollera att baksidan är helt täckt med SERPO
Fästmassa. Kontrollera lite då och då med vattenpasset att de
horisontella fogarna blir helt vågräta.
3. Fogningen kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när SERPO Fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd
av fästmassa till halva fogens djup. Foga med SERPO 800
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5. När du kommer till ett hörn eller avslut så måste man ofta
dela plattorna. Bäst är att dela plattorna med en kakelskärare.
6. För större hål gör du först ett 10 mm stort hål med en
kakelborr. Trä sedan igenom en trådsåg och vidga hålet till
önskad storlek.
7. Håltagning gör du med en kakelborr. Ett tips är att klistra
en bit maskeringstejp där hålet ska vara så att borren inte slinter. Fyll hålet samt pluggen med SERPO 820 Våtrumssilikon
innan skruven dras i.
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Kakelfog alt. SERPO 815 Flexfog. Dra ut fogbruket med gummispackel. Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta
växelvis åt vänster och höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta
sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Tvätta därefter
med en väl urvriden styv svamp, använd cirkelrörelser och byt
vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att
återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan
tvättas den och vrids ur, repetera tills väggen är ren.
4. Vänta minst ett dygn innan du mjukfogar. Maskera längs
kanterna med maskeringstejp. Lämna en springa på ca 5 mm
som fylls med silikon. Foga med SERPO 820 Våtrumssilikon i
vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc. Eftersläta fogen
inom 10 minuter med fingret eller en fogpinne doppad i såpvatten. Avlägsna maskeringstejpen. Släta till fogen ytterliggare
en gång med ett finger doppat i såplösning eller diskmedel. Ett
bra hjälpmedel är en fogpinne (silifix).
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8. Infästning i skivmaterial görs med skruv. SERPO 820
Våtrumssilikon appliceras i hålet innan skruven monteras.
Undvik håltagningar och infästningar i våtzonen. Täta skruvhål
i betongunderlag: Fyll hålet med SERPO 820 Våtrumssilikon,
tryck i pluggen. Fyll pluggen med SERPO 820 Våtrumssilikon
och skruva i skruven. Täta skruvhål i träregel: Förborra hålet
en bit in i regeln, fyll hålet med silikon och skruva i skruven.
Undvik skruvhål i våtzonen.

Lägga klinker och foga
1. Kontrollera att du har en markering som är i vinkel.
2. Dra upp stödlinjer i golvet som du kan följa.
3. Se till att inte få för små passbitar runt brunnen och i hörnen.
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1. SERPO Fästmassa dras ut på underlaget, först med släta
sidan, därefter dras fästmassan av med den tandade sidan.
Tandstorleken på spackeln är beroende av plattans baksida.
Sätt plattorna inom 15–20 min.
2. Lägg plattorna med en vridande rörelse. Använd en rätskiva/bräda som hjälp, där du ritar in plattbredd och fogbredd.
Vägledande fogbredd för golvplattor är 5–15 mm.
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3. Lossa en platta då och då och kontrollera att baksidan är
helt täckt med SERPO Fästmassa.
4. Fogarna ska vara fria från SERPO Fästmassa till minst halva
plattjockleken. Dra ut fogbruket SERPO 802 alt. SERPO 815
Flexfog med gummispackel. Dra alltid spackeln diagonalt över
fogarna. Arbeta växelvis åt vänster och höger tills fogarna är
väl fyllda, avsluta med att hålla spackeln i rät vinkel, mot
underlaget, på så vis får du bort överflödigt fogbruk vilket
underlättar rengöring.
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5. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring.
Tvätta därefter med en väl urvriden styv svamp, använd
cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter, när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag
med svampen, sedan tvättas och vrids den ur, repetera tills
golvet är rent.
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6. Foga med SERPO 820 Våtrumssilikon i golv/väggvinkeln
mot rör samt mot trösklar etc. Maskera längs kanterna med
maskeringstejp. Lämna en lagom stor springa som fylls med
silikon. Eftersläta fogen inom 10 minuter med fingret eller en
fogpinne doppad i såpvatten.
Avlägsna maskeringstejpen. Släta till fogen ytterliggare en
gång med ett finger doppat i såplösning eller diskmedel.
Ett bra hjälpmedel är en fogpinne (silifix).

