Uteklinker är frostsäkra klinker som är minst två centimeter tjocka. Våra underhållsfria klinkers installeras enkelt
och snabbt och kan användas i alla områden utomhus.

Uteklinker installeras på samma sätt som andra uteplattor,
men de är mer hållbara, underhållsfria, bleks inte av sol och
vind, motverkar mossbildning och fås i många olika varianter

Den perfekta lösningen för terrassen, uteplatsen, trädgårdsgången eller runt poolen.
Kan även användas inomhus när man behöver höja golvet.
Uteklinker är enkla att installera och oftast behövs inga verktyg alls.

Uteklinker kan läggas på de flesta hårda ytor (betong, asfalt, grus, hårt packad jord). Det är
bara viktigt att ytan är jämn, så att inte plattorna ligger ojämnt och det blir kanter att
snubbla på. Det är också viktigt att ha nog med mellanrum mellan plattorna för att vatten
ska kunna rinna bort om plattorna läggs direkt på en yta utan dräneringsunderlag. Om man
använder fötter till installationen måste överskottsvatten också kunna leda bort, eftersom
en större mängd vatten teoretiskt sett skulle kunna flytta fötterna med tiden.

Uteklinker kan installeras utan fästmedel
och fog och kan därför användas i
områden där permanent installation inte
tillåts, till exempel på balkong, eller tak
med tätskikt, till och med vid event på
stranden. Uteklinker kan med hjälp av
fötterna installeras över avlopp, och
eftersom plattorna ligger löst kan man
vid behov lyfta en platta och rensa runt
avloppet.
Uteklinker kan läggas direkt på grus,
med lagom avstånd från varandra för att
tillåta överskottsvatten att rinna bort.
För en mer permanent installation
behövs lite underarbete med
stabilisering och dränering, men oftast
behövs inte mycket förarbete.

Uteklinker kan installeras på gräs om underlaget är stabilt och med bra
dränering. Det bästa är att skära ute efter plattan, jämna ut underlaget med
ett dränerande lager och ett stabiliserande lager under plattan. Uteklinker
kan installeras direkt på sand och grus och är redo att stå och gå på direkt.
Ett snabbt och lätt sätt att få en spektakulär effekt för speciella tillfällen eller
event. Ger ett bekvämt och säkert underlag som snabbt kan flyttas eller tas
bort.
Om man behöver ett underlag som ska klara stort tryck kan man installera
uteklinker på traditionellt sätt med hjälp av fästmassa. Det kräver en del
underarbete, men ger en stabil och jämn yta som klara högt tryck. Lämpligt
till uppfart eller garagegolv till exempel.
Uteklinker kan läggas direkt på trädäck, under förutsättning att underlaget är
jämnt och stabilt. Ett snabbt sätt att förvandla en sliten terrass till en modern
och högklassig uteplats.
Vid installation intill en vägg bör man komma ihåg att lämna ett mindre
mellanrum, för dränering och expansion/kontraktion av plattan vid
temperaturskiftningar.

INSTALLATION PÅ GRUS ELLER SAND-BAS

INSTALLATION MED FÄSTMASSA

NATURLIG GRUND
1.
2.
3.
4.
5.

Uteklinker
Lager med fint grus
Stabiliserande lager
Dräneringslager
Jord

GOLVPLATTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Uteklinker
Ballast (grus)
Isolerande lager
Skiljelager
Isolerande lager
Tätskikt
Dräneringslager/ Fall
Golvplatta

NATURLIG GRUND
1.
2.
3.
4.

Uteklinker
Grund
Stabiliserande lager
Gruslager, stabiliserat
med cement
5. Jord
GOLVPLATTA / PLANT
UNDERLAG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uteklinker
Cementbas
Skiljelager
Isolerande lager
Tätskikt
Dräneringslager / Fall
Golvplatta

INSTALLATION PÅ GRÂS

INSTALLATION PÅ FOT
GRÄS (JORD)
1. Uteklinker
2. Lager med jord
och gräs
3. Gruslager
4. Stabiliserande
lager
5. Dräneringslager
6. Jord

UPPHÖJT GOLV PÅ JÄMNT
UNDERLAG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uteklinker
Fot till uteklinker
Skiljelager
Isolerande lager
Tätskikt
Dräneringslager
Undergolv

VARNING
Installation av 2 cm
uteklinker på upphöjda fötter
ökar risken för sprickor i
plattan. Var noga med att följa
tillverkarens
rekommendationer och
kontrollera användningsområde
och belastning innan
installation.
Det kan vara nödvändigt att
förstärka plattorna underifrån.
Underlåtenhet att följa
instruktionerna kan leda till
allvarliga skador

1. Rengör underlaget
ordentligt.

2. Placera piedestalerna i
relation till plattans
dimensioner

3. Kontrollera lutningen

4. Kontrollera att avståndet
mellan plattorna är
konstant

5. Efterjustera piedestalerna

Förslag till placering av piedestaler. Vid montering på uppfart rekommenderar vi extra support mitt under plattan

