
Beklädnader av Ölandssten, som är en svensk kalksten, kan användas 
både i offentliga och privata miljöer. Olika bearbetningar och kulörer
ändrar karaktären på beklädnaden avsevärt. Det finns möjligheter att 
använda beklädnadsmurar i ytbearbetningar som grovslipad, hyvlad och 
flammad. Genom de olika materialvalen kan kulörerna varieras i olika 
gråtoner eller i röd kulör.
 Beklädnadssten av Ölandssten kan användas för att klä murar, fasader, 
husgrunder och pelare. Den tunna tjockleken gör att stenen kan monteras 
för hand, som fasadplattor med kramlor. I de fall tösalt används i anslu t-
ande ytor kan Ölandsstenen kompletteras med en sockel i granit.
 Det gemensamma för beklädnader av natursten är att de åldras på ett
sätt som gör dem vackrare med åren, samtidigt som de kräver minimalt 
med underhåll.

Beklädnad av Ölandssten Röd B1, diamantfräst
Objekt: Klara strand, Stockholm
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Beklädnad av Ölandssten Röd B1, 
diamantfräst

BEKLÄDNADSSTEN ÖLANDSSTEN



MATERIAL 
Ölandssten Grå G1, Grå G2 och Röd B1

YTBEARBETNING  

Synliga ytor  Flammad, normalhyvlad eller grovslipad. 

Övriga ytor Sågade. 

VANLIGA DIMENSIONER  (mm) 

Längd 500, 600, 800 

Höjd 300, 400, 500 

Tjocklek 30 & 40

Beklädnad med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål. 

VIKT 

Beklädnad av Ölandssten, 40 mm tjocklek: ca 105 kg/m2 (2640 kg/m3)

TOLERANSER (mm) 

Tillåten avvikelse 

Höjd ±2 

Tjocklek ±3

DEFINITION AV PRODUKT

Beklädnadssten är fribärande och mon-
teras mot en stomme med bär- och hållar-
kramlor.

REKOMMENDATIONER

Lämplig som sockel-, fasad- och murbe-
klädnad. 

Vid risk för halkbekämpning i form av 
tösalt på anslutande marköverbyggnad re-
kommenderas en sockelbeklädnad i granit.

Den låga vikten gör att beklädnadssten kan 
monteras för hand, utan maskinell hjälp. 

Plattor i 0,5 - 0,8 m2 är oftast de mest eko-
nomiska, både i inköpspris och montering.

FAKTA  BEKLÄDNADSSTEN ÖLANDSSTEN

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 45

AMA-KOD: FBC - Murbeklädnad av natursten 

CE-MÄRKT PRODUKT i enlighet med Byggproduktförordningen

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

www.naturstenskompaniet .se  |   info@naturstenskompaniet .se  |   044-738 00


