Serie Z
Quartzit Grey
Utomhusklinker
Z Quartzit är en torrpressad & rektifierad/rakskuren granitkeramik för golv inom- och utomhus. Speciellt avsedd för
utomhusanvändning på t.ex. pooldäck, altaner, terrasser och liknande. Z-serien är optimal att använda runt och omkring
pooler pga dess halkdämpningsklass. Finns även i 10 mm tjocklek för läggning inomhus, se D Quartzit.
Art Namn
Z66
Z Poolside/Step
Z Pool Inner Corner Left
Z Pool Inner Corner Right

Art nr
60120
60320
60420
60520

Storlek (mm)
595X595
291X595
291x595
291x595

Kg/kartong
32
8
8
8

Kvm/Kartong
0,72
1 st/kartong
1 st/kartong
1 st/kartong

Tjocklek(mm)
20
20
20
20

Egenskaper
• Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %
• Halkdämpningsklassificering* R11 (C vid barfotatrafik)
• Rektifierad/kantskuren
• Kemikalieresistent
• Modulanpassad
• Ingen differens i tjocklek vilket underlättat vid läggning.
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)
Plattornas förpackningar är märkta med s.k ”shade-nr” eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var
noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att Z-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster
även mellan plattor med samma shade.
*Halkdämpningsklassificering:
R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen.
ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.

1

Bricmate

TM

Serie Z
Limestone Anthracite
Utomhusklinker
Installation
• Keramik 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
• Granitkeramik är ett hårt material.Kapning av plattor från Z-serien utförs med vattenkyld såg med diamantklinga. Går
att torrsåga men med risk för flisning.
• Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
Läggning av Bricmate Utomhusklinker bör ske av fackman,
nedan följer exempel på olika typer av installationer:
A
Installation av Utomhusklinker
i trädgård:
Vid installation av Utomhusklinker
i trädgard (t.ex. läggning av altan) läggs
utomhusklinker lämpligast i sandbädd.
B
Installation av Utomhusklinker
på uppfart:
Vid installation av Utomhusklinker
på uppfart läggs plattorna på en
gjuten platta. Har bör plattorna sättas
i fix anpassat för utomhusbruk eller i murbruk.
Utomhusklinker fogas lämpligast med
en hårdfog anpassad for utomhusbruk.
C
Installation av Utomhusklinker
på piedestaler:
Vid läggning av Utomhusklinker på t.ex.
Balkong eller takterrass kan med fördel
Bricmate Piedestaler användas. Dessa
är anpassade för Utomhusklinker
och är justerbara i höjd for att få en
jämn yta. Under plattorna finns då ett
utrymme for avrinning eller exempelvis
ledning av kablage for belysning m.m.
Vid läggning av piedestaler lämnar
man luftspalten mellan plattorna for
avrinning. Rent och snyggt utan fog.
Övrigt tillval till piedestaler kan vara sk
lutningskorrigerare som gör ytan jämn
även om underlaget har ett fall.
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