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Vejledning
Lægning af gulve
Lægning af tegl- og natursten

Fugning af tegl- og naturstensgulve

Stenene af tegl, granit, skifer, etc. skal lægges i min. 25mm mørtel.
Mørtlen lægges ud på det ru lag af cement- eller kalkbeton, som
forinden er fejet og støvsuget. Betonen skal ligeledes forvandes
tilstrækkeligt, det vil sige opfugtet uden der står vand i lunkerne.
Hvis gulvet skal lægges med teglsten, skal de gennemvædes før
lægning ved at stå i vand ca. 15-20 minutter for at undgå tørring
under lægningen. Stenene lægges i NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2
ved alm. gangtrafik eller NHL5 mørtel 0-4mm 1:2 på mere udsatte
gulve som for eksempel restauranter eller hvor det kan udsættes
for lettere køretøjer.

Stenene forvandes og fuges med færdigblandet NHL3,5 eller NHL5
mørtel 0-1mm, 0-2mm eller 0-4mm, alt efter den ønskede finish.
Som tommelfingerregel bruges en mørtel med største sandkorn
svarende til 1/3 af fugen bredde. Fugemørtlen skal være tilpas
plastisk og ikke for våd. Derfor er det vigtigt at blande mørtlerne min.
20 minutter. Under fugningen bør mørtlen komprimeres let i fugen
med fugeskeen. Kommer der mørtel ud på stenene, fjernes det blot
med en hårdt opvredet svamp. Brug ikke syre til afrensning. Efter
fugningen bør gulvet beskyttes med gangplader, som bliver liggende 2-3 uger hvis muligt.

Begynd evt. arbejdet med at lægge en række sten ud langs en
endevæg på det bare gulv, for at se hvordan de passer med den
fugebredde man har valgt. Er man i tvivl om det færdige resultat
kan man feje løst sand i fugerne så de fremstår som færdige. Når
formatet er valgt, lægges mørtlen ud som beskrevet ovenover. Læg
ledere ud langs sidevæggene med sten i den færdige højde og
træk snore imellem for at styre højden på det mellemliggende gulv.
Lad stenene hvile i ca. 7 dage inden fugning.

Beskyttelse
Undgå at gå på gulvet de første 7-10 dage, afhængig af forholdene.
Afdæk evt. med gangbrædder / plader tidligst 12 timer efter støbningen.
Bibehold afdækningen i mindst 2-3 uger, eller længere hvis muligt.

Forbrug
2

Lægning af teglog natursten

Ca. 45 kg pr. m
v/ 25mm lagtykkelse

Fugning af teglog natursten

Afhænger af stenens
størrelse og tykkelse

Ca. 450 kg
pr. 10 m 2

