
U T E P L A T S E N

Eftersom granitkeramik inte är ett organiskt material är 
plattorna lätta att hålla rena; ingen behandling med olja 
eller dylikt behövs. Spola bara av dem med högtryckstvät-
ten på vårkanten eller vid behov. Ytan bleks inte heller 
av solen. Plattorna kan läggas på alla typer av underlag, 
till exempel ovanpå en gammal trätrall som börjar se 
tråkig ut. Renovera snabbt genom att ställa ut plastfötter 
på vilka 20 mm-plattor läggs och vips har du en helt ny 
uteplats att välkomna våren på! Plattorna kan också 
läggas på grus eller gräs, på det här uppslaget kan  
du läsa om hur.

PÅ UTEPLATSEN  
KAN ALLA VARA  
PLATTSÄTTARE

Granitkeramik på uteplatsen är både 
praktiskt, snyggt och enkelt. Med 20 mm 
tjocka plattor får du en härlig uteplats som 
kräver minimalt med underhåll och till och 
med kan flyttas vid behov.

Lägga plattor på upphöjda fötter
Vid denna installation kommer plattorna upp lite, vilket 
gör att till exempel sladdar eller en vattenslang kan dras 
därunder. Du behöver inte ta bort ett tidigare golv, till  
exempel ett trädäck, innan installation utan kan ställa 
fötter och plattor direkt på. Fötterna kan dessutom 
justeras om underlaget är ojämnt.

Lägga plattor på gräsmatta 
Gräv 5–6 cm djupt där plattan ska ligga, lägg ut markväv 
för att hindra att ogräs letar sig upp, lägg ett lager grus 
i utgrävningen och placera plattan ovanpå. Tänk på att 
mäta ut hur plattorna ska ligga innan du börjar gräva. Om 
de ska utgöra en gång är det en bra idé att ”testgå” den 
innan du börjar gräva för att se att plattorna ligger på 
lagom avstånd från varandra.

Lägga plattor på grus
Jämna ut grusytan med hjälp av en kratta. Se till att ytan 
plattorna ska läggas på hålls jämn under hela processen 
och att plattorna sätter sig ordentligt. Du kan behöva 
använda en gummihammare för att fixera dem mot 
underlaget.
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INTRESSET FÖR 20 MM-PLATTOR VÄXER OCH DE KOMMER I ALLT FLER STORLEKAR OCH 
MED I PRINCIP ALLA UTSEENDEN: CEMENT, MARMOR, TRÄ OCH OLIKA TYPER AV STEN.


