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Sedan 2007 ska ett tätskikt klara ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m, sekund
per meter, enligt Boverkets Byggregler.
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» I kurvorna skar vi ut
små mosaikplattor
och satte en och en. «

Kom ihåg
Sedan en tid tillbaka kan
man enligt RISE (Research
Institutes of Sweden) låta
plasten sitta kvar om vi
har ett tätskikt som har ett
tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd.

text: Moa Samuelsson illustration: Byggkeramikrådet
Åldersbeständig
plast.

Klinker till kaffet

Tätskiktets förmåga
Använder vi ett tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd överstigande 2,5 miljon s/m får
vi inte omvänd fuktmekanik och plasten kan sitta
kvar. Detta är bakgrunden till varför det står som
det står i BBV 21:1 punkt 3.2 Våtzoner.

Lekfullt, färgglatt och minst sagt utmanande i sin konstruktion.
Ett 80 centimeter brett keramikbeklätt, böljande och häftigt
svävande café välkomnade Nordbyggs gäster i våras.

Ånggenomgångsmotstånd är ett tätskikts
förmåga att hindra vattenånga att transporteras
i gasform genom tätskiktet. Ånggenomgångsmotståndet uttrycks i s/m. Tidigare kunde man
få problem om en del av duschplatsen hamnade
på yttervägg, på grund av omvänd fuktmekanik.
Rekommendationen var då att ta bort plasten på
ytterväggen.

sätt att
marknadsföra
ditt företag

» Det är ett häftigt projekt som
lyfter keramiken till de
höjder den förtjänar. «

text: Marie Karlsson foto: Erik Thor

Ett sådant ingrepp ledde till att man ändrade i
den befintliga huskonstruktionen och att någon
skulle ta ansvar för detta.

AN
TEKNIKSKOL

Våtzon 1
Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela
väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.
Anledningen till detta är att den största fuktmekaniska drivkraften finns i våtrummets yttervägg
på grund av de stora skillnaderna mellan ute- och
innetemperatur, främst under vinterhalvåret.

VI REDER UT: g
plast i ytterväg

R MED
STORA PLATTOSLA
MARMORKÄN
MAR

Om plattsättarna
Mikael Hamberg, som
driver företaget Ceramike i
Stockholm, fick uppdraget att
klä caféet i keramik. Till sin
hjälp valde han de rutinerade
branschkollegorna Ronnie
Bergenheim, Österhaninge
Plattsättning och Pekka
Soimala, från OPS Sten.
De har jobbat mycket ihop
genom åren och tillsammans
har de över 80 års erfarenhet
av plattsättning.

ENLIGT BBV21:1 PUNKT 6.1.1.

PÅ PLATS I KAL

LÄS MER: För mer detaljerad information gå in via
QR-koden och läs punkt 6.1.1 i BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

mikrådet

Vid yttervägg där plastfolie är monterad
som ångspärr vid skivkonstruktion eller
vid osäkerhet om väggens konstruktion
rekommenderas ett ånggenomgångsmotstånd på minst 2,5 miljoner s/m
om inte en fuktsäkerhetsprojektering
genomförts. Ta alltid hjälp av er tätskiktsleverantör vid oklarheter.

Se vår film från när
caféet på Nordbygg
byggdes upp.

Det tog de tre plattsättarna drygt
sju arbetsdagar att sätta klinker
runt de drygt 52 löpmetrarna band
och 120 kvadratmetrarna café.
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Mikael Hamberg var både
en av plattsättarna och
projektledare för caféet.

OM KERAMIKEN

D

en som eventuellt påstår att byggkeramik
är lite fyrkantigt får
ännu en gång känna
sig överbevisad. Det
vinnande bidraget från arkitekttävlingen "Nya ögon på Byggkeramik", var en uppvisning i keramisk mångsidighet och estetik.
Det böljande keramiska band

som sammanlänkade caféets olika
områden skapade en hel del huvudbry hos ansvarig plattsättare Mikael
Hamberg, på Ceramike.
– När jag först såg ritningen
undrade jag nog mest hur man
ens kan komma på något sådant
här. Och när jag såg den fysiska
konstruktionen fattade jag vad
det handlade om. Inte mycket var

självklart i det här projektet, men
det var bara att bita ihop och sätta
fart, ler Mikael.
Caféets grundkonstruktion är
gjord av frigolit som är spacklad
med cementfilm och ett glasfibernät. Stommen monterades ihop
på plats och stod färdig på Stockholmsmässan när det var dags för
Mikael med kollegor att sätta kera-

miken. Plattsättningen kom igång
först tätt inpå mässans invigning.
– Tidspressen var en av utmaningarna. I efterdyningarna av
pandemin var det lite stökigt med
leveranser och beställningar, det
blev mycket dubbelkollande av material första dagarna, säger Mikael.
Arbetet delades upp i moduler
och började med de relativt få raka
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Fyra olika plattor från Vogue
användes och levererades av
Kakelspecialisten. Mosaik
5 x 5, en blank 5 x 20 platta på
de raka delarna, en matt 5 x 20
och en ytterhörnsprofil, som
skapade spännande mönster.
Alla plattor är rosa ovanpå och
mörkgröna på undersidan.
Klinkerplattornas enhetliga
färg i olika texturer gör att
strukturen i ytskiktet skapar
häftiga effekter.
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Byggkera
schmagasin från

Ett bran

Porträtt: plattsättare

Hemma hos

Teknikskolan

TEKNIKSKOLAN:

Plattsättning
med finess

A

För plattsättaren Pontus
Eriksson är det roligaste arbetet
det som utmanar honom – som
badrummet där plattorna var en
meter högre än han själv.

tt han ville ha ett yrke där han fick skapa
var en självklarhet för Pontus Erikssson,
plattsättare på A Karlsson Bygg i Karlskrona, men att det blev just plattsättning
var mer av en slump.
– Jag har alltid tyckt om att bygga olika saker, så när
det blev dags att välja gymnasielinje blev det murareoch plattsättarlinjen i Karlskrona, säger Pontus som
nu har arbetat med att sätta plattor i över femton år.
Det roligaste han vet är specialuppdrag där det
krävs att han verkligen måste tänka till och skapa nya
lösningar för hur han ska kunna utföra sitt arbete på
bästa sätt.
– Ett av mina senaste projekt är ett badrum med
storformatsplattor hos en privatperson i Kalmar. Det
var en riktig utmaning att se helhetsbilden och bara
att hantera plattor som är 120 breda och 280 höga
kräver sin tankeverksamhet. Inget får gå fel. Jag hade
med mig en snickare som jobbar på samma företag
och vi slet kan jag säga, men vi fick ihop det och resultatet blev så häftigt.
Just samhörigheten med kollegorna är något som
Pontus uppskattar mycket med sitt arbete.
– Vi är cirka tio stycken anställda, två är plattsättare och resten är snickare. Det är en väldigt familjär
stämning och vi gör saker även på fritiden, tränar, går
ut och äter och hjälper varandra med en del privata
projekt på helgerna. Det är givande och mysigt att ha
det så. ■

text: Moa Samuelsson foto: Erik Thor
Pontus har alltid
tyckt om att
bygga saker.

NAMN: Pontus Eriksson. ÅLDER: 33 år. BOR: Karlskrona. FAMILJ: En dotter, två söner och katten Majsan.
LYSSNAR PÅ: Allt nästan, förutom klassiskt. Mer Spotify än radio. FRITIDSINTRESSEN: Jaga och åka motorcykel.
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PLAST I YTTERVÄGG

Våtzon 1

Viktigt att veta vad
väggen innehåller.

VÄGGENS UPPBYGGNAD

I yttervägg i trähus finns en ångspärr. Ångspärren var tidigare tillverkad
i åldersbeständig plast. Idag så använder en del ångbroms i stället.
Ha alltid en dialog med din tätskiktsleverantör vad som gäller.

3

Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska
hela väggen behandlas som tillhörande
våtzon 1. Anledningen till detta är att
den största fuktmekaniska drivkraften
finns i våtrummets yttervägg på grund
av de stora skillnaderna mellan ute- och
innetemperatur, främst under vinterhalvåret. Med andra ord så leder det till krav
på foliesystem.

text: Moa Samuelsson illustrationer: Johnny Dyrander

Stilrent
och svart

Utdrag ur BBV.

-Ok,
-Ok, då
då tar
tar
jag
jag över
över nu.
nu.

Plattor med naturstenskänsla och svarta
detaljer. Badrummet i det nybyggda huset
byggdes i en sobert stilfull stil.
text: Moa Samuelsson foto: Erik Thor

DET BÄSTA
MED JOBBET

Jag är inte för länge
på samma ställe,
utan rör på mig
och får träffa nya
människor.

STÖRSTA UTMANINGARNA

Det krävs en massa
olika och viktiga
saker för att göra ett
säkert badrum och
det är min uppgift
att se till att allt blir
helt rätt.

TIPS TILL NYA
PLATTSÄTTARE

Se till att jobba
tillsammans med
någon som har lång
erfarenhet, så får
du chansen att lära
dig knepen som
ger den där extra
touchen av finess.

Det nybyggda huset ligger mittemellan Ullna
och Arninge Golfklubb och har genomgående
inretts neutralt i beige, svart och grått.

Det var en riktig utmaning för Pontus Eriksson
att hantera plattor som var 120 x 280 cm.
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Plattform är ett B2B-magasin som lyfter byggkeramiken och
hantverkare som jobbar med denna. Här varvas inspirerande
reportage från såväl offentliga byggprojekt som privata hem med
initierade faktatexter, experttips, bransch- och produktnyheter.
■ Utgivning: 2 gånger per år.
■ Upplaga: cirka 17 000 exemplar.
■ Distribueras till: BKR:s medlemmar, plattsättare, snickare,
bygg- och anläggningsentreprenörer samt övriga hantverkare
som jobbar med byggkeramik.
Magasinet distribueras även via proffsbutiker som är medlemmar
i Kakelföreningen (KAF). På bkr.se finns alla tidigare nummer av
Plattform som blädderbar pdf och här finns också möjlighet att
enkelt teckna en gratis p
 renumeration på magasinet.
Byggkeramikrådet (BKR)
Plattform ges ut av Byggkeramikrådet (BKR) som bildades 1989 med
syfte att leda den tekniska utvecklingen och öka användandet av
byggkeramik i arkitektur och inredning i Sverige. BKR är idag den
självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska
material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.
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85%

ANNONSERA
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LÄSTE SENASTE
NUMRET
*Undersökning av Detector
okt 2021.

ANNONSBOKNING

Chiffer AB
Charlotte Blomfeldt
Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum
Telefon: 0703 - 58 88 86
E-post: charlotte.blomfeldt@chiffer.se
REDAKTION

Chiffer AB
Götgatan 19, 116 46 Stockholm
Telefon: 08 - 410 321 00
E-post: plattform@chiffer.se
TIDNINGEN GES UT AV

Byggkeramikrådet, BKR
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Telefon: 08 - 641 21 25
E-post: info@bkr.se

ANNONSFAKTA 2023
UTGIVNING

UPPLAGA

UTGIVNINGSDAG

SISTA BOKNINGSDAG

MATERIALDAG

Nummer 1 2023

17 000

17/4

6/2

20/2

Nummer 2 2023

17 000

16/10

3/7

21/8

HJÄLP MED
UTFORMNING!
Chiffer tar fram
annonsmaterial
till en kostnad av
5 – 10 tkr/annons.
chiffer.se

DISTRIBUTION: Plattform distribueras postalt enligt ett register från BKR. Totalt 17 000 exemplar.

ANNONSPRISER 2023 (Moms tillkommer på alla priser)
FORMAT

PRIS

Helsida				

19 500 kr

Redaktionen placerar annonserna.

Helsida
200 x 260 mm
+ 4 mm utfall

TRYCKTEKNIK
Tryckteknik

Arkoffset

Bildupplösning

300 dpi

Max färgmängd

300%

Tekn. Spec

Alla bilder/illustrationer/logotyper i
annonsen skall vara
sparade som CMYK
(ej RGB etc).

Provtryck

Bifoga provtryck

Format

200 x 260 mm + 4 mm
skärsmån vid utfallande annons.

Digitalt original

Tryckbar PDF med
inkluderade typsnitt.

Papper

Bestruket

ANNONSPAKET

ANNONSMATERIAL

Till dig som bokar annonsering i samtliga två utgåvor senast
2022-12-16 ger vi 20 procent rabatt på annonspriset.

Information om annonsmaterial skickas
ut via mail efter gjord bokning. Materialet
skall vara Plattform tillhanda senast
angiven materialdag. Annullering av
gjord bokning skall vara Plattform
tillhanda senast 3 veckor före sista
materialdag.

ANNONSAVDELNING:

Chiffer AB, Charlotte Blomfeldt, Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum,
0703 - 58 88 86, charlotte.blomfeldt@chiffer.se

TEKNISKA FRÅGOR:

Italgraf Media, Daniel Åderman
070 - 610 19 02, daniel@italgrafmedia.se

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Material som lämnas digitalt i annan form än vad som anvisas i denna information medför extraarbete vilket debiteras annonsbeställaren.
Plattform garanterar ej tryckkvalitet och annonsåtergivning för material som lämnas i annan form än vad som a nvisas ovan.
Endast skriftlig annullering av annonser godkännes. Den skall vara Plattform tillhanda senast 3 veckor före materialdag. Plattform förbehåller sig
rätten att debitera beställt utrymme om materialet inte har kommit tidningen tillhanda i tid.

