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Tips från Casco Schönox - Hållbara konstruktioner
Casco Schönox vill ge två goda tips för att få konstruktioner som håller över lång tid. Det första gäller Balterrasystemet som får balkonger och uteplatser med keramik att hålla länge. Det andra gäller kombinationen Schönox
Renotex och Schönox APF som löser problemet med varierande underlag i lokaler som ska renoveras.
Nu är våren på väg och lusten att fixa till
uteplatsen eller balkongen ökar. Att mon
tera keramik utomhus är dock en konst och
därför vill Casco Schönox tipsa om Balterrasystemet som hjälper till att dränera bort regn
vatten och därmed ger en konstruktion som
håller länge. Ett annat område där det också
krävs en väl genomtänkt konstruktion är vid
renovering av gamla golv där det kan före
komma både limrester, olika underlag och
svaga underlag. Här vill Casco Schönox lyfta
fram kombinationen Schönox Renotex och
Schönox APF.

Gör rätt från början
och få bort vattnet
När det gäller att montera keramik utomhus
är det mycket viktigt att från början se till
att vatten inte tränger in, vilket senare kan
skapa problem. Schönox Balterra-system ser
till att detta inte händer genom att dränera

bort regnvatten. Casco Schönox erbjuder två
olika system, skillnaden är bygghöjden, men
båda systemen ser lika effektivt till att kera
miken sitter där den ska på balkongen eller
terrassen under många år framöver.
Det är viktigt att välja keramik och läg
gningsmönster med omsorg vid montering
utomhus, eftersom rörelserna blir extra stora
där. Innan man påbörjar arbetet är det vik
tigt att kontrollera följande:
• Finns det ett tätskikt?
• Vilket väderstreck ska plattorna ligga i?
• Hur mycket solexponering kommer plattorna att få?
• Hur stora är de?
• Behövs rörelsefogar och hur ska de planeras
in?
När det gäller rörelsefogarna har Casco
Schönox tagit fram en tabell som tar hänsyn
till hur utsatt keramiken kommer att vara,
tabellen är till god hjälp för planering av
fogarna, se nedan.

Svaga eller olika underlag?
Här är lösningen
Vid renovering av lokaler kan golvet bestå av
olika underlag som har varierande egenska
per och rör sig olika mycket. Det blir ännu
svårare när väggar tas ner för att skapa större
ytor, vilket är vanligt idag. Schönox Renotex
i kombination med Schönox APF löser detta
problem.
Schönox Renotex är en armeringsmatta
av glasfiber som förstärker avjämningsmas
sor mot rörelser i alla riktningar. Schönox
Renotex ger, tillsammans med den fiber
förstärkta gipsbaserade avjämningsmassan
Schönox APF, en extremt stark och rörelse
upptagande konstruktion. Så utan att den
gamla konstruktionen behöver rivas, kan
golvet renoveras, vilket sparar både tid och
pengar.

Nya instruktionsfilmer
Instruktionsfilm för Schönox Renotex
och Schönox ATF
På Casco Schönox hemsidor finns
även nya instruktionsfilmer för fallspackling. De visar hur man gör jämn
fall och avrinning med handspackel
eller avjämningsmassa, och på både
betong och spånskiva.
Instruktionsfilm - Handspackling
spånskiva
Instruktionsfilm - Flytspackling betong
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