Handbok för Ölandsstengolv

Läggning i fästmassa
Läggning i fästmassa (tunnskiktsläggning /limning) används i första hand då det inte finns
tillräckligt utrymme i höjdled för läggning i bruk. Konstruktionen kräver formstabila underlag
där mycket små rörelser väntas, t.ex. gammal betong där krympning och krypning avklingat.
Golvbeläggning och fästmassa samverkar med underlaget och rörelser orsakade av krympning
och krypning samt nedböjning kan orsaka sprickor i stenplattor och fogar. Betongbjälklag yngre
än 6 månader är olämpliga som underlag för fast golv beroende på förväntade rörelser och hög
fuktkvot.
Ölandssten och annan kalksten är känslig för saltkristallisation och missfärgning varför
betongen ska vara väl uttorkad med en fukthalt på max 90 % RF/Fuktkvot max 4–5 volymprocent
vilket normalt tar ca 6 månader. Även pågjutningar, uppspacklingar, etc. måste hinna torka innan
stenläggningen påbörjas. Torktid för avjämningsmassa beräknas till 1 vecka + 1 vecka per
centimeter avjämningsmassa.
Om torktiden inte kan iakttas eller det finns risk för fortsatt fuktvandring måste en fuktspärr
läggas in. Observera att fukten då kan ta andra vägar och orsaka skador på t.ex. väggar.
Konstruktionen kan även användas på underlag av trä med ett lager av golvgips som utjämnar
fukt- och temperaturrörelser.
Vi rekommenderar att deformationsupptagande fäst- och fogningsmassa alltid används för att
förebygga sprickor orsakade av krympning, krypning och andra rörelser i underlaget.
Underlagets planhet är helt avgörande för det färdiga golvets planhet. Toleranserna för
underlaget måste sättas lika snäva som på den färdiga golvytan.
Dilatationsfogar utförs genomgående från stomme till golvbeläggning. Golvbeläggning och
fästmassa ska friläggas från alla vertikala anslutningar som väggar och pelare med ca 10 mm
bred fog. Fogen utförs som en rörelsefog om den inte täcks av golvsockel då den lämnas öppen.
Golvytan behöver inga rörelsefogar då dessa inte fyller någon funktion då golvbeläggning och
fästmassa samverkar med underlaget.
Vid läggning i fästmassa används jämntjocka, kalibrerade plattor vanligen 12 mm tjocklek med
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tjocklekstolerans +/- 0,5 mm. Icke deformationsupptagande fäst- och fogningsmassor bör
föreskrivas bara för mindre ytor och på formstabila underlag med mycket små temperatur- och
fuktrörelser.
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