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OBSERVERA 
Palace är en hantverksmässigt tillverkad cementplatta med en design av antik tidsnött karaktär och 
yta. Granska plattan före installation. Reklamation gällande utseende godtas ej. 

 
Plattans färg och mönster tränger in ca 3-5mm i plattan och innebär nyansskillnader i både färg, 
kontur och mönster. Färg och mönster är inte perfekt. Den hantverksmässiga tillverkningen medför 
också ojämnheter i kanter, små hack och sprickor förkommer som ett naturligt inslag av Palace 
karaktär. Varje platta är unik! Variationer förkommer från platta till platta både inom samma och 
mellan olika partier. 
 
Ett val av Palace cementmosaik är ett val av ett material med sin absolut egna historia, karaktär och 
charm. Färg- och storleksvariationer, sprickor och ojämna kanter bedöms ej som produktfel. 
 
Kontroller alltid materialet före montering och för att få en sortering som passa er. 

 
Vid oklarhet kontrollera med din återförsäljare före montering.  
 
Reklamation efter montering godkännes ej. 
 
Palaceplattan måste ytbehandlas för att göras smuts- och vattenavvisande. (Se nedan ytbehandling 
och underhåll). Observera att ytbehandlingen medför viss förändring av plattans färg och yta vilket är 
helt normalt. Stor del av variationerna i färg, kontur och salter som finns synliga på ytan kan komma 
att dämpas något med tiden genom att man kontinuerligt ytbehandlar plattan. Variationer kommer 
dock alltid att finnas och förändras även det med tiden. 
 
 
 

MONTERINGSANVISNING/UNDERLAGS PREPARERING 
 
Beredning 
Kontrollera alltid plattorna före läggning. Slipa bort svaga (vitfärgade) kanter med ett fint sandpapper 

eller en ”Scotchbrite” svamp. 
 

Underlaget skall vara rent, fritt från olja, damm och lösa partiklar. 
Prima cementbaserade underlag med Primer G utspädd med rent vatten 1:1. 

 
Läggning 
Fästmassan måste vara av en deformationsklass på minst S1. Vi rekommenderar Mapei Ultralite 

C2TE/S1. 

 
Man bör beräkna en åtgång av fästmassa på ca 1,5-2 ggr mer än normalt för att öka noggrannheten 
vid montering av Palace och för att utjämna skillnader i tjocklek på plattan. Vid läggning fuktas 
plattans baksida med vatten. Använd gärna en svamp eller en spray flaska. Montera plattan med en 
fast handtryckning. Tag upp en platta med jämna mellanrum och kontrollera att full täckning uppnås. 

 
Palace kan med fördel monteras med smal fogbredd 1-2mm. Blanda fästmassan enligt instruktionen 
på förpackningen. Vid läggning används tandad grovspackel, minst 6mm. 
 
Avlägsna genast allt spill och överblivet material från plattornas yta. 

 
Låt golvet bli ordentligt genomtorkat innan impregnering appliceras. 

 
Bruksläggning 
Plattorna kan även läggas i bruk med häftslamma. Bruksbädden får inte understiga 30mm. Efter 
läggning skall golvet torka i minst 4 veckor innan impregnering. På grund av plattornas sugande 
Förmåga, tar det minst en månad innan golvet är vä l  genomtorkat. 
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Fogning sker tidigast 24 timmar efter läggning. Smal fogbredd på 1-3mm rekommenderas. Vid 
installation med värmegolv ska fogbredd vara minst 3mm. 

 
Obs! Använd flexibel fogmassa. Mapei Fog Ultracolor Plus, rekommenderas. 

 
Ljus fog till ljus platta respektive mörk fog till mörk platta. Svart fog är ej lämplig och kan 
missfärga plattan. 

 
Mycket viktigt 
Denna typ av cementmaterial är mycket absorberande. Avlägsna genast allt spill och överblivet 
material från plattornas yta vid läggning och fogning.  

 

Rekommenderas FILA Cleaner och vid behov fint sandpapper eller ”Scotchbrite” svamp för att 
rengöra plattans yta.  

 

Vid mycket smutsig yta eller svåra fläckar kan FILA PS/87 användas för rengöring och avfettning. 
Används utspätt! Följ instruktionen på förpackningen. 
 
Under denna period får golvyta inte utsättas för tyngre belastning än gångtrafik. 

 
Värmegolv 

   Vid läggning med värmegolv rekommenderas minimum 2 månader innan värmegolvet 
   sätts på. Säkerställ att socklar monteras fritt från golvet. 

 
 
YTBEHANDLING & UNDERHÅLL 
 
För ytbehandling och underhåll rekommenderas FILA FOB som grundskydd och FILA Cleaner som 
underhåll. Följ instruktionen på förpackningen.  

 

För ytbehandling med önskad matt eller sidenmatt effekt rekommenderas FILA Matt eller  

FILA Satin. Allt efter tycke och smak. 

 
Palace cementplatta kan med fördel rengöras med såpa och vatten som även lämnar kvar ett 
skyddande ytskikt. Torka alltid av plattorna direkt vid spill eller annan nedsmutsning.  

Använd inte rengöringsmedel som är syrahaltiga. 

 

Impregnering och ytbehandling bör upprepas allt efter behov och användandet av Palace cement likväl 
för att ge plattan en uppfräschning av färgen och ett fortsatt ytskydd. 

 
  Kontakta din återförsäljare vid behov av ytterligare information om din valda produkt. 
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