Effektfulla mönster
med klinker i hallen
Regnblöta stövlar och dammiga
eller jordiga joggingskor
direkt in i hallen kräver ett
tåligt och lättstädat golv.
Ett klinkerlagt golv är en
vacker och praktisk lösning.
Kombinationsmöjligheterna
av färger och mönster är
mycket stora. Har du inga
favoriter så är kakelbutiAv Leif Qvist
kernas utställningar, färgbroschyrer och sökande på
nätet en bra start. När du hittat något bra går det oftast att låna
hem några plattor och testa på plats. Vi har valt en pistagegrön
färg med en djärv svartvit sockel som komplement.

golv

FÖRBEREDELSER
Klinkerplattor 30 x 30 cm,
sättbruk, fogbruk, spackelspade, tandad spackel,
gummispackel, tejp, svamp
och silikon. Fogsnöre eller
fogkryss.
Kakelplattor till sockel
10 x 10 cm, svarta och vita.
Till hallbordet: Spånskiva
19 mm tjock, kakelplattor
10 x 10 cm samt kontaktlim.
2 st möbelvinkel för
väggfäste.
Vattenpass, penna, måttband,
måttbräda, rät vinkelhake,
hink, kakelskärare.

A. Räta vinklar. Börja med att lägga
första och andra plattraden vinkelrätt i 90 grader mot varandra, även
om rummets väggar inte är vinkelräta. Eventuellt delade plattor läggs på
den minst synliga platsen.

B. För att dela klinkerplattor behövs
en kakelskärare. Stora och tjocka
klinkerplattor kanske kräver ställbar
kapklinga.

3–4 dagar för läggning och
sockel beroende på befintligt
underlag. Befintlig plastmatta
eller linoleum är ett bra
underlag.
Vitt eller svart kakel 10 x 10
cm kostar ca 200 kr/kvm.
Golvklinker 30 x 30 cm ca 500
kr/kvm. En hall på 10 kvm kostar då ca 7 000 kr exkl. väggbordet.
Hyr elkapklinga och kakelskärare av handlaren.
C. Vi kostar på oss att samtidigt göra ett kakelklätt väggmonterat
hallbord med stomme av spånskiva. Kakelplattornas mått 10 x 10 cm får bli
utgångspunkt för bordsmåtten. Plattorna kontaktlimmas tätt utan fog.
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1. En måttbräda med plattmått och fogbredd utritat
underlättar i planeringen.

2. Blanda till fogbruket enligt
fabrikantens anvisningar. Lägg
ut massa för 5–6 plattor i taget
med spackelspaden.

3. Använd den tandade
spackeln för att jämna ut
fästmassan.

4. Tryck fast varje platta och dra den
några cm fram och tillbaka i sidled så att
den får ordentligt fäste. Förbestämd fogbredd hålls med fogkryssbeslag av plast
eller fogsnöre.

6. I ytterkanter mot
vägg gör vi en mjukfog
med silikon. Använd tejp
för att få raka kanter.
Till sockeln delas de svarta
och vita kakelplattorna till
33 mm höga plattremsor
som fästs på samma sätt
som golvklinkern.

5. När fästmassan torkat är nästa moment
fogfyllning. Blanda till fogmassan efter fabrikantens anvisningar. Stryk ut den diagonalt
med gummispackeln så att fogarna fylls. När
fogen börjar torka tvättas plattorna rent
med fuktad svamp och sist putsas plattor
och fogar med torr linnetrasa.

7. Sist snickras och kakelsätts
hallbordet som fästs mot väggen.
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