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Ferdig montert er storformatfliser robuste og tåler slag og støt. 
Men ved transport og ved håndtering på byggeplass er det viktig 
de behandles skånsomt, slik at hjørner og kanter ikke blir skadet.  
Her gjelder de samme forholdsregler og teknikker som glass-
bransjen benytter for håndtering av vinduer. Med økende bruk av 
storformat er det utviklet praktisk hjelpeutstyr for håndverkerne. 
Utstyret fås hos samme firmaene som forhandler annet verktøy 
og redskap til flisbransjen. 

Rullestativ for transport
De lengste formatene kan være etasjehøye, og vekten varierer 
med tykkelsen. De tynneste variantene, ned til ca 3,5 mm, er 
elastiske og lar seg bøye. Mest stabil transport og bæring forgår 
i kantstående stilling som vist i figur 2.

Flere fliser i originalemballasje fra fabrikken kan fraktes 
og lagres horisontalt på plant underlag. På byggeplassen må 
fliskantene beskyttes mot harde og skarpe underlag. Figur 1 og 

2 viser eksempler der lagerstativ kombineres med bæreramme 
med sugekopper. Flisunderkanten belastes dermed ikke, og flisen 
er klar til å løftes inn eller ut av stativet. De store og tunge for-
matene må håndteres av minimum to personer med egnet utstyr. 
En flis med 5 mm tykkelse kan veie rundt 12 kg/m2, en flis på 
10 mm veier det dobbelte. En tynn flis på 3 m2 (f.eks. 1,2 x 2,5 
m) kan altså veie rundt 36 kg, og i 10 mm tykkelse det dobbelte. 
Maksimal flisstørrelse må ses opp mot adkomstsmulighetene inn 
i bygget.

Løfteutstyr
Jo større og tynnere formater, dess viktigere med trygg hånd-
tering. Fliser kan bli skadet hvis de løftes galt. For å gjøre 
håndtering og transport sikrest mulig brukes justerbare alumi-
niumsrammer påfestet flere vakuumløftere. Rammen beskytter 
kanter og har solide bærehåndtak for løfting. Større formater i 
trange omgivelser krever minimum to personer til å bære. 

Figur  1 :  Lø f teu ts ty r  i  fo rm av rammer med sugekopper f innes i  f lere 
var ian ter  og s tø r re lser

STORFORMATFLISER 
Del 2: Byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilkapping

Figur  2 :  S ta t iv  på h ju l  fo r  t ranspor t  og lagr ing av s tående f l i ser

Produksjonsteknikken for keramiske fl iser har 
utviklet seg mye de senere årene. For t i år siden 
var fl iser større enn 400x400 mm regnet som 
storformat . Nå produseres formater på over 1 ,5 
meter bredde i ul ike lengder og tykkelser .
Denne art ikkelen omhandler byggeplassutstyr for 
transport , håndtering og t i lpasning.

Tekst :  Arne Nesje ,  S INTEF, på oppdrag  
f ra Norsk Byggkeramikkforening 

Foto :  ut lånt av Askøy  murer verktøy ,  
Nord ic Tools ,   Scantools ,  Ameni tee  

og Water-Jet Norge
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VAKUUMLØFTERE
For transport, løfting og montering finnes tilpasset utstyr, både 
for montering på skinner og løfting for hånd. De kraftigste kan 
bygge opp vakuum til løfting langt over 100 kg. Kapasitet per 
sugekopp er noe avhengig flisens diameter og planhet. Ved 
løfting må det alltid kontrolleres at flaten er ren og plan nok så 
vakuum kan bygges opp.

Kappeutstyr og solide arbeidsbord
Tradisjonelle lange fliskuttere med rissehjul egner seg for fliser 
opp til ca 1,5 meter lengdekant. For større formater kan man 
enten bruke risseutstyr montert på kappeskinner på arbeidsbord 
eller skjære med vinkelkutter med diamantblad. Begge meto-
der krever stabil anleggeflate i form av langsgående skinner og 
stødig arbeidsbord. Her finnes ulike løsninger fra leverandørene, 
se eksempel i figur 5.

RISSING OG KAPPING MED STYRESKINNER 
Rissing og kapping egner seg best på tynnformat fliser under ca 
5-6 mm. Rissehjulet har styrehjul montert i skinna som gir et 
stabilt og rett riss. Kanten knekkes så ned som vist på figur 5. 
På lange formater kan man også bruke tang fra begge sidene for 
å knekke flisen. 

KAPPING MED VINKELKUTTER
På tykkere flisgods er kapping med vinkelkutter effektivt.

Skinnen i figur 5 kan også kombineres med vinkel kutter med 
diamantblad. Det gir muligheter for både rettkutt og skråkutt, 
f.eks. hvis man ønsker 45 graders kant.

Skal man kappe i to retninger, f.eks. utsparing for dør eller 
vindu, er godt, stabilt kapputstyr og stødig bord meget viktig. 

KAPPING PÅ VANNSAG
For tykke formater i porcellanato-kvalitet er en vannkjølt sag et 
effektivt verktøy. Transportable sager med anleggsbrett kan kutte 
opptil 2,5 meters lengder. Vannet samles og sirkulere i et kar 
under anleggsbrettet. Sager med diamatblad er også egnet for 
naturstein. 

Figur  3 :  Lø f teramme med seks vakuumløf tere .  De t  t rengs f i re 
personer  fo r  å håndtere de s tø rs te og tyngs te f l i sene 

Figur  4 :  Lø f tere med pumpbar t  vakum tak ler  de f les te f l i s typer

Figur  5 :  Prak t i sk arbe idsbord både fo r  kapp ing og på før ing av l im 

Figur  6 :  Sk inne med r i sseh ju l
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Boring og hulltaking 
I våtrom trengs det utstyr for å lage utsparinger for rørgjennom-
føringer, armaturer, sluk m.m. Det finnes ulikt utstyr for hull-
taking kjent fra tradisjonelle flisstørrelser. Hulltaking kan gjøres 
forsiktig med diamanthullbor på vinkel kutter.

Det kreves høy presisjon både ved utsetting av mål og ved 
kutting og hulltaking. Det finnes hendige maler for å ta mål på 
stedet, for så å overføre disse til der kan skal bore eller kutte. 

Figur  7 :  Vinke lku t ter  på s ta t iv  fes tes i  sk inner  og kan s t i l les i  u l i ke 
v ink ler

Figur  8 :  Vannsag egner  seg både fo r  tynne og tykke f l i s fo rmater 

Figur  9 :  Nøyakt ig  mål tak ingsu ts ty r  må t i l 
når  de t  ska l  bores hu l l ,  f . eks .  fo r  a rmaturer  i 
e tas jehøye våt roms f l i ser .  Ki lde :  Amen i tee

Figur  10 :  Vann je t  g i r  p res is  hu l l ta k ing u ten 
å skade omkr ing l iggende område Ki lde : 
Water-Jet  Norge AS

Tilpasning på spesialverksted
For større prosjekter kan det være praktisk at kapping, tilpasning, 
hulltaking og kantbehandling utføres hos firmaer med spesial-
utstyr, f.eks. vannjetskjæring. Spesielt der det skal leveres mange 
like fliser til et prosjekt er dette en praktisk løsning. 

Flisprodusenten leverer da flisene rett til verkstedet som gjør 
jobben etter mål. Ferdig tilpassede fliser sendes til bygge plassen 
i egnet emballasje som beskytter mot slag, støt og rystelser.


