Handbok för Granitgolv

Tekniska egenskaper
För att bedöma stenens hållbarhet och funktion är det bra att studera referensobjekt där tid och
miljö har påverkat den aktuella stensorten. Genom att prova stenens olika egenskaper ges en
möjlighet till jämförelse mellan olika material. För de flesta nordiska materialen finns tester
utförda av oberoende experter på området. Testerna visar sådant som tryckhållfasthet,
böjhållfasthet, vattenabsorption, nötnings- och halkmotstånd. För importerade stenar är det
extra viktigt att få en redovisning av dessa egenskaper. Testerna bör vara gjorda av ackrediterat
institut och ska vara provade i enlighet med de europeiska EN-normerna.
Exempel på tekniska egenskaper för golv:
Böjhållfasthet
Materialets böjhållfasthetsegenskap har ingen större påverkan i en golvkonstruktion oberoende
om plattorna läggs i bruk eller fästmassa. Kravet på underlagets stabilitet inklusive bruk eller
fästmassa är högt för att inte orsaka rörelser. Ett icke stabilt underlag orsakar både spruckna
plattor och fogar. Vid nygjutna plattor eller bjälklag finns risk för krympning och nedböjning och
för att undvika skador i golvplattor och fogar orsakade av rörelser rekommenderas
konstruktionen flytande golv i bruk.
Friktion och halksäkerhet
Halkmotståndet är en viktig egenskap för golv och påverkas av vilken ytbearbetning som
används. Halkmotståndet påverkas även av vilken typ av rengöringsmedel som används. Vi
rekommenderar naturlig Grummesåpa som ger en utmärkt ytimpregnering med bra
halkmotstånd. Vi avråder från rengöringsmedel som innehåller vaxer samt olika former av polish
vilka vanligtvis orsakar en yta med mindre halkmotstånd.
Avgörande för halkmotstånd är även ett anpassat skötselprogram för att förhindra att damm och
annat finkornigt material förekommer på golvytan då detta bidrar till att minska halkmotståndet.
Tryckhållfasthet
Tryckhållfastheten för de stensorter som normalt används är hög. För de flesta
inomhusapplikationer är den tillräcklig.
Hårdhet och slitstyrka
naturstenskompaniet.se | info@naturstenskompaniet.se | 044-73800

Sida 1

Handbok för Granitgolv

Golv av granit och skiffer har visat sig vara mycket slitstarka och är tåliga mot slitage och
skötsel. Med en korrekt utförd golvkonstruktion visar referensobjekt att stenens livslängd
överträffar byggnadens livslängd.
Kemisk resistens
Stenens kemiska resistens bedöms utifrån dess mineralogiska uppbyggnad vilken fastställs
genom petrografisk granskning. De graniter och skiffersorter som används som golvmaterial tål
användning av tösalter och sura rengöringsmedel.
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