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PRODUKTBLAD 

Golvplatta ≥ 13 mm 
MARMOR, KALKSTEN. 

 

Golvplattor i kalksten och marmor är ett slittåligt och 

hållbart alternativ i såväl offentlig som privat miljö. 

Finns i flertalet olika format och ytbehandlingar så som 

slipad, polerad, borstad osv. Läggningen utförs oftast med 

plattor i fallande längder för att uppnå mer liv i ytan, men 

även för att decimera svinn i produktionen. 

Rengöring utförs enkelt med vanligt såpa, vilket även 

mättar stenens yta och ger en naturlig impregnering. 

Vissa kalkstenar lämpar sig ej för montering i våtrum. 

Marmor och kalksten ska alltid monteras med produkter 

avsedda för fuktkänslig natursten. 

Mått Längd Bredd Höjd 

Fallande längd 300-600 mm 200 mm 

≥ 13 mm 

 450-900 mm 300 mm 

 525-1050 mm 350 mm 

 600-1200 mm 400 mm 

Fasta mått Finns i flertalet längder och bredder ≥ 13 mm 

Fasning kant Lätt dövad eller skarp 

Yta Finslipad, polerad, antikborstad, blästrad osv. Övriga sidor sågade. 

Förpackning Levereras på pall eller låda 

Enhet Säljes i enheten m2 

Ursprung 
Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Italien, Turkiet, Spanien, Schweiz. 
(Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa) 
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* Avser ej råkilad yta. Toleranser för råkilad topp sätts av producent. 

** Avser endast sågade sidor. 

  

 

Standard SS-EN 12058:2015 

Standard för mätning av 
toleranser 

SS-EN 13373:2003 

 
 
Tillåten avvikelse från längd 
och bredd  ≤ 50 mm* ** 

Längd/Bredd < 600 mm Längd/Bredd ≥ 600 mm 

± 1 mm ± 1,5 mm 

Tillåten avvikelse från längd 
och bredd > 50 mm* ** 
 
 
Differens mellan toppytans 
diagonal mått* 

± 2 mm ± 3 mm 

  

0,2 %, max 3 mm.  

 
 
Tillåten avvikelse i höjd* 

Höjd 13-30 mm Höjd 30 – 80 mm Höjd > 80 mm 

± 10 % ± 3 mm ± 5 mm 
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