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Storformatskakel monterat med Alfix
Storformatskakel används både på vägg och golv och vår tekniska avdelning 
får nästan varje dag frågor om vilka förhållningsregler som gäller för dessa 
stora kakel. 

Idag kan kakeltillverkarna tillverka önskade kakelskivor och skära till dem till exakt 
önskad storlek. Det är faktiskt bara distributionen som sätter gränserna. Vi har satt 
upp kakel med mått på upp till 100 x 300 cm, och kakel med måtten 120 x 120 och 
60 x 120 cm anses nu vara normala storlekar.

”När storformatskakel ska monteras korrekt är det viktigt att underlaget är helt 
plant och i de flesta fall är det nödvändigt att spackla ytan, innan monteringen 
kan påbörjas. Används kakelplattorna till exempel på ett golv i ett badrum, kan 
konstruktionen endast utföras med ensidig kant”, berättar Alfix tekniska konsulent 
Johannes Mortensen.

För att säkerställa plana ytor utan kanter kan man använda olika 
hjälpmedel, t.ex. kilar. Vid montering fästs en liten plastpinne 
med fot mellan kaklen. Sedan sätter man in en kil i en öppning 
i plastpinnen, så att man med en särskild tång kan dra/trycka 
skivorna till samma höjd. När fästmassan har torkat, kan man 
ta bort pinnen, så att endast foten blir kvar under kaklet. Vid 
montering av kaklen ska man vara uppmärksam på att det krävs stora mängder 
fästmassa för att undvika hålrum under kaklen. Om för lite fästmassa används kan 
kaklen låta ”ihåliga” när man går på översidan.

”Vid montering av storformatskakel kan man med stor fördel använda 
sugkoppar för att hantera kaklen. Det är både lättare att styra kaklen 
på plats och samtidigt mer skonsamt för ryggen, eftersom kaklen är 
tunga. Det finns även en specialutvecklad hydraulisk lyftanordning för 
det riktigt stora kaklen, som ofta väger mer än 30 kg. Det fästmassa 
vi rekommenderar till kaklen är ett så kallat flytbruk. Genom att röra 
kaklet kan man uppnå en god täckning, eftersom kaklets rörelse får 
fästmassa att flyta ihop. Alfix ProFix är det optimala fästmassa för 
ändamålet”, fortsätter Johannes Mortensen.  

För kakel större än 60 x 60 cm rekommenderar Alfix dessutom att det kompletteras 
med ett tunt lager fästmassa på kaklets baksida. Man ska dock var uppmärksam 
på att en del kakel kan vara skeva. För att kanterna ska gå emot varandra bör man 
aldrig lägga kaklen i halvstensförband, eftersom man därvid kommer att placera 
en eventuell höjdrygg över den lägsta punkten. Vi rekommenderar istället att lägga 
storformatskakel i kvartstensförband. Fogarna bör vara minst 4–5 mm breda, för att 
kunna dölja små skillnader i kaklens format. Om formatskuret kakel används, det 
vill säga kakel som är tillskuret efter tillverkningen, kan fogarna gärna vara smalare, 
eftersom dessa är mycket exakt tillskurna. 

Läs mer om Alfix ProFix här

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.111_profix_extra.pdf


Max.
20 kg

Med FSC-certifierat papper hjälper vi som företag till att säkerställa 
ett ansvarigt skogsbruk och ordnade förhållanden för de personer 
som arbetar i de skogar som levererar trä till vårt papper.
- Anders Bertelsen Toft, marknadschefen Alfix 

Träffa oss på mässan Byggeri 14 
Alfix är som vanligt med på den stora mässan i Fredericia, när mässan Byggeri 14 
(tidigare TUN BYG) hålls i Messe C under dagarna från den 25 till den 28 februari 2014. 
Även i år har vi monter nummer D-6320.

Välkommen till ”Den gröna byggarbetsplatsen”. 

Tack för i år och på återseende 2014
Vi vill gärna ta tillfället i akt att tacka för ett bra och händelserikt Alfix jubileumsår 
under 2013.

Alfix har stängt mellan jul och nyår – från fredagen den 20 december 2013 kl. 14. Vi 
öppnar igen torsdagen den 2 januari 2014. 

Till våren under det nya året kommer vi att introducera en rad nya 
högkvalitetsprodukter, som stödjer och bygger ut våra bidrag till ansvarsfullt 
byggverksamhet. Ni kan börja glädjas redan nu. Med önskan om en god jul och ett gott 
nytt år till er alla!

Grönt emballage
Sedan Alfix fick ta emot Byggeriets Miljöpris i mars 2012 har vi arbetat för att 
bygga ut vår gröna profil. 

På arbetsmiljösidan har vi minskat vikten på våra stora säckar till glädje för såväl 
personalen på byggcentra och för de hantverkare som använder produkterna. På 
miljösidan har vi beslutat att de papperssäckar som används till våra produkter från 
början av det nya året ska komma från ansvarsfulla pappersleverantörer. 

”Våra trycksaker har i flera år burit miljömärkningen FSC (Forest Stewardship Council). 
Med FSC-certifierat papper hjälper vi som företag till att säkerställa ett ansvarigt 
skogsbruk och ordnade förhållanden för de personer som arbetar i de skogar som 
levererar trä till vårt papper. Nu tar vi ytterligare ett steg och kan i fortsättningen 
dokumentera att även säckarna till våra 18 och 20 kg emballage är FSC-certifierade”, 
säger marknadschefen, Anders Bertelsen Toft. 

Önskemålet om FSC-certifierat emballage har krävt byte av leverantör, men kunderna 
kommer att märka att den nya säckkvaliteten är fullt ut lika bra som den tidigare – 
säckarna har nu bara tillförts ett sympatiskt grönt hänsynstagande. Alfix ambition är att 
även 5 kg påsarna ska övergå till FSC-certifierat emballage under 2014. Ännu ett säkert 
Alfix-steg vidare på den gröna vägen. 
Se en kort film om FSC här

http://www.youtube.com/watch?v=5QoCd9xYoH8

