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Klinkerplattorna läggs med 
”spanska” fogar som är en 
centimeter breda. 

Den spanska metoden 
används för att ventilera ut 
fukt från golvet.  

I källaren till ett av HSB:s fler- 
familjshus i Malmö pågår ett om-
fattande renoveringsarbete efter 
vattenskador som uppstod efter 
kraftiga skyfall i slutet av förra som-
maren. Källargolven får ny belägg-
ning av klinkerplattor. De har for-
matet 30 x 30 centimeter och läggs 
med en centimeters fogar.

– En centimeters fogar är vanligt 
i Spanien, berättar plattsättaren  
Liviu Lucian-Rotaru från Barce- 
lona, som är inhyrd av entreprenö-
ren Bygg & Inredning Öresund.

500 kvadratmeter klinkerplat-
tor läggs med spanska breda fogar 
för att ventilera bort fukt som finns 
kvar i golvet efter vattenskadan.
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n Maskinmässorna blir allt fler – men 
räcker besökarna? 

Den dekorerade grävskopan på 
bilden kommer från norsk-svenska 
Gjerstad, en av drygt 400 utställare på 
årets Maskinexpo i Sigtuna. Mässan  
arrangeras varje år sedan 1983 och 
hade denna gång cirka 22 000 besökare. 

Nu hoppar branschorganisationen 
Maskinleverantörerna av. Nästa år 
arrangerar de en egen mässa, Svenska 
Maskinmässan på Solvalla travbana 
utanför Stockholm. Arrangörerna  
räknar med ett åttiotal utställare.

Enligt Maskinleverantörernas vd 
Björn Bäckström blir det en renodlad 
maskinmässa med tonvikt på maski-
ner och utrustning. Den nya mässan 
arrangeras i början av juni 2016 – en 
vecka efter nästa Maskinexpo. I år var 
mer än var femte utställare medlem i 
Maskinleverantörerna, och de kommer 
inte att finnas med på nästa Maskinexpo.

För en utställare kan det kosta två 
miljoner kronor att delta i en maskin-
mässa, när alla kostnader är inräknade, 
och då gäller det att sticka ut i vimlet. 
Det finns redan nio maskinmässor i lan-
det och Maskinleverantörernas blir den 
tionde. Hur många mässor publiken 
orkar med återstår att se.
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Här finns fog för 
spansk bredd

I stället för att sprida sättbruket  
i halvcirklar med en traditionell  
fixkam med enhandsfattning,  
använder han en nyutvecklad fix-
kam där man använder båda hän-
derna. (Se Byggnadsarbetaren nr 6, 
2014.)

KaKelfixet läggs  på golvet, där-
efter dras fixkammen över golvet 
längs raden med nysatta plattor. 
På så sätt får man direkt ett jämn-
tjockt lager med fästmassa på gol-
vet. 

– Det går dubbelt så fort att dra 
ut fixet jämfört med att använda  
en vanlig fixkam, konstaterar Bygg 
& Inrednings ägare Martin Karls-
son.

Det är också bekvämare för krop-
pen att arbeta med två händer. 

– Efter 20 kvadratmeter känner 
man av i handlederna om man an-
vänder en vanlig fixkam, fortsätter 
Martin Karlsson.

Kenneth Petterson

”En cen-
timeters 
fogar är 
vanligt  
i Spanien.”

Liviu Lucian-RotaRu, 
pLattsättaRe

Plattsättaren Liviu Lucian-Rotaru lägger klinkerplattor med fogar som är en centimeter breda. 

Nu koNkurrerar 
maskiNmässorNa

Dekorerad  
grävskopa  
från Gjerstad.


