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Alla våra cementplattor är handgjorda (tillverkningstid per platta är cirka 3 minuter). Ytan på våra 

cementplattor är inte glaserad eller bränd vilket betyder att plattorna behöver ytbehandlas för att bli 

vatten och smutsavvisande (upprepas cirka en gång om året).  

Fog och fix:  

Alla våra plattor (oavsett bottenfärg) installeras med ljus/mellangrå fog. Produkterna bör vara 

anpassade för natursten. Observera att vi avråder från att installera plattorna med svart, vit eller 

färgad fog.  

Golvvärme: 

Om plattorna installeras med golvvärme rekommenderar vi 3–4 mm bred fogspalt. Golvvärmen kan 

börja användas 10–12 veckor efter att installationen är klar.  

Förvaring:  

Plattorna ska förvaras i en torr frostfri miljö.    

Utomhusinstallation:  

Våra betongplattor kan installeras utomhus så länge som plattorna behandlas. Observera att plattor 

som innehåller färgerna grön, gul, röd och blå kommer blekas med tiden på grund utav UV. För 

installation utomhus bör plattorna installeras med frosttålig fix samt fog.  

Skötsel:  

En av fördelarna med betongplattor är att det åldras vackert med åren. Vi rekommenderar 

regelbunden rengöring med ofärgad såpa och vatten. Vi avråder från produkter som innehåller 

blekmedel samt för mycket syrahaltiga medel.  

I samband med att du lägger order hos oss erbjuder vi dig att köpa till produkter som du kan 

impregnera dina plattor med. Vänligen se nästa sida.  
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Impregnering - LTP 

GRUNDBEHANDLING (innan fogning): 

EcoProtec Natural Finish Stone Sealer 

Denna produkt är lämpad för plattor som installeras i våtutrymmen samt utomhus (balkong). 

Produkten påverkar inte färgerna i plattan och ger ytan en matt finish.  

Vi erbjuder två olika storlekar:  

1L (beräknad åtgång är cirka 6kvm/flaska, minst ett lager): pris per flaska = 449 SEK ink moms 

5L (beräknad åtgång är cirka 20kvm/flaska, minst ett lager): pris per dunk = 1799 SEK ink moms 

TOP COAT (efter fogning):  

För plattor som installeras i icke våtutrymmen kan man välja att applicera ett vax/top coat. Detta är 

valfritt och ger antingen en sammetsliknande yta eller en ”just washed look”. 

EcoProtec Satin Finish Surface Wax 

Denna produkt appliceras efter fogning och lämpar sig för plattor som installeras i icke våtutrymmen, 

t.ex.: hallgolv, köksgolv, bakom spis/köksvägg. Produkten ger plattan en satinliknande yta som även 

kan poleras upp om man önskar något blankare resultat.  

Vi erbjuder en storlek:  

1L (beräknad åtgång är cirka 20 kvm/flaska): pris per flaska = 289 SEK ink moms.  

Glaze Protector 

Denna produkt appliceras efter fogning och lämpar sig för plattor som installeras i icke våtutrymmen, 

t.ex.: hallgolv, köksgolv, bakom spis. Produkten ger plattan en ”just washed look”. Vi erbjuder en 

storlek: 

1L (beräknad åtgång är cirka 30-40kvm/flaska): pris per flaska = 249 SEK ink moms. 

Rengöring 

LTP har en tillhörande rengöringsprodukt, EcoProtec Natural Stone and Porcelain Cleaner. Plattorna 

kan även rengöras med neutral golvsåpa (exempelvis Flüggers Natural Wood).  

Pris per flaska = 149 SEK ink moms. 

Andra produkter vi rekommenderar som finns på marknaden i Sverige:   

Miracle, Klinker och stenimpregnering (0.95L) räcker till 6 kvm/ två strykningar 

Miracle, Klinker och stenimpregering (3,8L) räcker till 22 kvm /två strykningar 

Miracle, Stone brite: räcker till 20 kvm/ två strykningar 

Klinker och stenimpregnering stryks på 2–3 lager tills plattorna är mättade. Därefter fogas plattorna 

följt av 1-2 lager utav Stone brite.  

Hitta din återförsäljare av Miracle här: http://www.mpdiy.com/aterforsaljare/  

För fullständiga instruktioner gällande behandling och för mer information om våra 

betongplattor hänvisar vi till vår hemsida. 
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