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Läggnings- och 
skötselanvisning för 
Gandrup Golvtegel
Förarbete
Golvtegel skall läggas på ett plant, stabilt och torrt
betongunderlag. Golvtegel kan med fördel läggas
på ett värmegolv.

Eventuell golvvärme stängs av 1 dygn före lägg-
ning och skall förbli avstängd ca 14 dagar efter att
läggningen har avslutats. Påslagningen av golvvär-
men görs gradvis under en veckas tid.

Der är viktigt att planera hur golvet skall läggas.
Detta görs lättast genom att lägga ut teglen löst för
att värdera mönster/skifte, färgspel och fogbredd,
som bör vara ca 12 mm.

Det är en bra idé att framställa ett fast mått, en
läkt eller liknande, varpå skiftgången intecknas, 
för att försäkra sig om att golvtegel och fogar får
ett likartat utseende i alla rum.

Eventuella dilatationsfogar i undergolvet skall
föras upp i tegelgolvet.

Läggning av tegel i murbruk
Golvtegel läggs i 20-50 mm traditionell brukslägg-
ning.

Golvteglen läggs ut efter ett snöre, som säkrar
riktning och höjd.

Det får inte läggas ut mer murbruk åt gången än
att murbruket förblir plastiskt och bearbetbart, så-
ledes att golvteglen lätt kan pressas/bankas på
plats med murarhammarskaftet. Golvteglen kom-
mer snabbt att sätta sig, så om efterföljande juste-
ring är nödvändig, får ny murbruk läggas ut.

Det är viktigt att det används tillräckligt med
murbruk, således att det efter utläggningen finns
murbruk under hela golvteglet samt upp i fogen.
Anpassning av teglen företas bäst med våtkap.

Läggning av golvtegel i klinkerfästmassa
Denna metod kräver ett helt plant undergolv. 
Klinkerfästmassan påförs med en 10 x10 mm
tandspackel, således att teglens toleranser kan
upptas i fästmassan.

Liksom vid läggning i murbruk är det viktigt att
försäkra sig om att hela golvteglets baksida är
täckt med fästmassan. 

Följ för övrigt leverantörens anvisningar.
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Fogning
Fogen skall vara av en jordfuktig sort, ex.
Mur&Putsbruk B och fogarna skall fyllas helt. 
Murbruket skjuts försiktigt ner i fogarna med en
fogsked och fogen fylls helt. 

Murbruket komprimeras ordentligt med fogsked,
som ger en plan, slät fog, eller med fogpressjärn
eller kuljärn, som ger en slät, svagt nedåtböjd fog.

Foga teglen varsamt för att undvika nedsmuts-
ning med fog på teglets yta. Fogrester avlägsnas
omgående med en fuktad styv svamp eller med en
hård skurborste när fogen är torr. 

Håll fogen fuktig under ca ett dygn för att få 
hårda och starka fogar.

Rengöring kan göras med Tile Guard Fogrest-
borttagare enligt tillverkarens anvisningar. 

Umbra golvtegel får inte rengöras med Fogrest-
borttagare. 

Det får inte användas saltsyra inomhus.
Behandlas golvet 2 gånger (porfyllning) innan

fogning med t.ex. Terracotta impregnering innan
läggning (typ Miracle Sealants), kommer rengörin-
gen av golvteglen efterföljande att bli lättare. 

Var uppmärksam på att inte få Terracotta impreg-
nering ner i fogarna.

Torrfog med sand
Läggs golvteglet med torrfog - helt tätt ihop - fylls
fogarna med rent finkornigt sand utan salt- och
järnförbindelser.

För att undvika att fogsandet försvinner genom
fejning eller dammsugning, blandas det torra 
fogsandet mycket noga med 50 g tapetklisterpul-
ver per 1 liter sand.

Blandingen fejas diagonalt fram och tillbaka över
fogarna, till de är helt fyllda. Feja upp överskjutan-
de sand med tapetklisterpulver, så att golvet är så
rent som möjligt.

Vattna golvet grundligt, men försiktigt. Använd
gärna en blomstervattenkanna med finhålig sprida-
re eller liknande. Vattningen löser upp tapetklistret i
fogarna och fogsandet binds samman med golv-
teglen.

Har fogen sjunkit ner på vissa ställen efter 
vattningen, fyller man på med sand och vattna -
men först när golvet är helt torrt.

Skötsel 
av Gandrup Golvtegel
När golvet har torkat och fogarna är härdade kan
efterbehandling och skötsel företas med Terracotta
impregnering eller motsvarande medel för tegel-
golv. Behandlingen ger golvteglen ett varmare och
lite mörkare utseende.

Daglig skötsel kan utföras med Marmor rent eller
ett vanligt PH-neutralt allrengöringsmedel.

När golvet är i behov av en grundrengöring kan
Kakel & Fog Rent eller motsvarande användas.

Under alla omständigheter skall leverantörens
anvisningar följas noggrant.

Såpabehandling
Såpabehandling ger ett rengöringsvänligt golv och
behandlingen ändrar inte golvteglens färgnyans.
Såpabehandlingen företas med en helt mättad
lösning av såpaspån, som drar ner i teglet och för-
seglar ytan.

Normal rengöring sker genom tvätt med en nor-
mal lösning av såpaspån och torkas efter med en
hårt urvriden trasa.

Grundrengöring av ett såpabehandlat golv före-
tas med brun såpa, som sköljs av med rent vatten,
varpå golvet igen behandlas med en mättad lös-
ning av såpaspån.
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