INFORMATION

Plattsättning Vägg – torra utrymmen
BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund
montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast
pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på
att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du
kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist
inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en
tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners
är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt
gällande föreskrifter.
Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli
korrekt är hur många kvadratmeter vägg som ska sättas
samt hur underlaget ser ut. Vi behöver också veta om du
vill ha hjälp med några tilläggstjänster.
Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för
projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om
inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur
mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna
hjälp från någon av våra säljare.
Vår plattsättningstjänst innefattar sättning av kakel/klinkers
på underlag i torra utrymmen som är redo för plattsättning
samt fogning och eventuell mjukfogning.

Förutsättningar Plattsättning Vägg – torra
utrymmen
För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt
offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om
det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är
uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta
tillkomma.
Kakel och klinker måste vara samma av bränning.
Allt material som skall användas skall finnas på plats i
anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om
inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
Underlaget bör vara ett ”dött” material, dvs gips,
betong eller liknande.
Sättning sker vågrätt eller lodrätt.
Utrymmet skall vara tomt och rent, det vill säga inga
möbler i utrymmet, inga limrester och väl städat.
Underlaget ska vara plant.

Checklista material Plattsättning Vägg
Klinker/kakel i tillräcklig mängd.
Räkna med 15 % spill på allt material.
Fix
Fog
Silikon
Primer
Snöre/kryss

Att tänka på Plattsättning Vägg
Kakel eller klinker i rätt mängd
Samma bränning
Vilken färg på fog och silikon
Små plattor ger ett ”större” intryck i ett mindre
utrymme
Fundera på vilken storlek på platta
Fundera på färgval i t.ex. kök lätt att hålla rent

