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State-of-the-art
 Erfarenheter av montering med 

fästmassa:

 Fungerar ibland men ofta ej

Mörka stensorter med problem?

 Ofta fel i utförande/konstruktion

 Krav på underlaget

 Rätt fästmassa

 Begränsning i plattformat?



Utveckling av laboratoriemetod för vidhäftning

 SS-EN 1348: Fästmassor för 
keramiska plattor – Bestämning 
av draghållfasthet för 
cementbundna fästmassor

 Kan vi ta den rakt av eller måste 
den anpassas för natursten?



Materialval och exponering
 Temperatur – mörk eller ljus
 Skiktad sten – skiffer
 Vanligast – granit
 Kemisk bindning – kalksten?

 Kalksten (Norrvange)
 Diabas (Brännhult)
 Skiffer (Offerdal)
 Ice green (nästan granit)



Provningsmatris
 Kalksten (Norrvange): Referens och våt för båda stenunderlagen

(obehandlad betong och lättklinkerblock)
 Diabas (Brännhult): Referens och temperatur för båda 

stenunderlagen
 Granit (ICE-green): Referens och temperatur för båda 

stenunderlagen
 Skiffer (Offerdal): Referens, våt, temperatur och frost för båda 

stenunderlagen



Val av ”underlag”
Pga omfattande matris och 

budgetbegränsningar så 
valdes de två vanligast 
använda underlagen: Betong 
och lättklinkerblock



Exponering

Referens: (23 ± 2) °C och (50 ± 5 ) % RF

Värme: Max (70 ± 3) °C och 14 dagars
grillning i ugn

Vattenlagring: 21 dagar i (23 ± 2) °C 

Frys-töcykling:  Först vattenlagring, 21 
dagar därefter frys-töcykling i skåp. T max i 
luft, 15°C och min, -15°C  - 2 cykler per dag        
(totalt 25 frostcykler)



Provberedning
 Tillsågning av mindre 

provplattor 50x50 mm
 Blandning av fästmassa
 Grundning av underlag
 På med fästmassa med tandad 

spackel
 Placering av prov i fästmassa
 Härdning - lagring





Provning
 Limning av dragklackar – i 

dragskåp

Epoxybaserat för att 
minimera risken för brott 
mellan dragklack och sten



Provning
Vidhäftningsprovning





Resultat - Lättklinkerblock
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Om någon undrar över just lättklinkerblock och variation i resultat är min slutsats, att kvaliteten på lättklinkerblocket är helt avgörande… Därför kan ibland referensmaterialet ha sämre värde än exempelvis ”temperatur” eller ”våt”..



Resultat i bild



Resultat, preliminär sammanfattning
 Inget material eller vidhäftande lim (Ardex) föll ur ramen. 

 I de flesta fall var vidhäftningen > 1,5 MPa. Finns ett gränsvärde på 0,5 MPa. 

 Dock noterades skillnader mellan materialens referensprover och prover som 
utsatts för temperatur, våtlagring och frostcykling. 

 Ofta skedde brott i bruket eller för lättklinkerblocket ofta i blocket 
(underlaget). Ibland mellan bruk/fasadsten och i enstaka fall i limning mellan 
fasadsten och metallkloss. 

 Offerdalskiffern hade ofta brott längs dess planskikt.



Fortsatta aktiviteter
Utvärdering
Ev fältförsök
Färdigställande av det webbaserade 

dimensioneringsverktyget för vindlaster kontra stenkvalitet
och plattors dimensioner
Rapportering
MinBaS-dagen med presentation



Tack för oss! 
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