
LÄGGNINGSANVISNING UTEPLATS / GARAGEUPPFART
Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att 
lägga stenen med ett litet fall från huset, 2 cm/meter, för vattenavrinningens skull. Gräv ur ca 15-25 cm 
under snörena om det är en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart. Jämna till markytan 
och ta bort vassa stenar som kan skada geotextilen. Lägg ut geotextilen i botten. Den förhindrar att 
underliggande jord blandas med bärlagret.

Fyll upp med bärlager av bergkross 0-30 mm och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning 
med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus 
stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.

Lägg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lägg i avdragslister och justera med dem till rätt höjd. 
Kontrollera att lutningen är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med 
sand där listerna legat.

Tegel är ett naturmaterial, vilket gör att måttolerans kan uppstå. Och färgerna kan varierar på stenen 
från pall till pall. För att trolla bort effekterna bör du plocka stenen från hörnan stapelvis istället för lager 
efter lager från pallen och helst från flera pallar samtidigt.

Börja sedan att lägga stenen på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lägg med en fog på ca. 3-5 mm 
mellan varje sten. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning 
av t.ex. garageuppfart bör ytan ramas in med kantsten.

När stenläggningen är klar, borstas fogsand ner mellan stenarna. Överbliven fogsand sopas bort och ytan 
packas med en plattvibrator med gummiskydd, sedan läggs ny fogsand på för att säkerställa att alla fogar 
blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet.

FOGMATERIAL

Vi rekommenderar tvättad grus i kornstorlek 0-4 mm, som sopas noggrant ner mellan stenarna. 
Det är en bra och miljövänlig produkt som inte skadar vare sig marktegel eller omgivning.

•  Vi avråder användning av Danfugesand eftersom det kan orsaka skador på stenen i form av fläckar och 
utfällningar.

•  Andra ogräshämmande tätningsmedel rekommenderas inte. Om det skall användas, 
så utför en test på en liten del av beläggningen innan. Följ alltid tillverkarens instruktioner.

•  Användning av strandsand rekommenderas heller inte, eftersom den är av enhetlig kornstorlek 
vilket inte packas korrekt mellan stenarna.

•  Vid eventuell användning av krossad granit och andra mörka fogmaterial bör dessa inte 
ligga kvar för länge på beläggning, eftersom det kan ge missfärgningar.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

• Marktegel tål vintersaltning, men av miljöhänsyn rekommenderas det inte.
•  Vid användning av urea-/karbamid-innehållande material som halkbekämpning, kan dessa 

orsaka saltutfällningar och vita fläckar på beläggningen.
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