Göteborgs mosaikbeläggningar AB erbjuder stora möjligheter att skapa miljövänliga
terrazzogolv med exceptionell slitstyrka och unik design.
Vi arbetar främst med platsgjutna golv där vi har tagit fram en egen kollektion med stor
variation av färger under åren.
Terrazzon har snabbt blivit ett material som syns överallt nu! Tapeter och kläder har
terrazzomönster och i inredningsvärlden översvämmas av terrazzobord, lampor och
till och med skärbrädor. En känd formgivare, Max Lamb har hjälpt till att skapa denna
trend genom att skapa ett eget mönster och använder terrazzon inte bara i golv,
trappor och väggar utan även som bord, hyllor, köksbänkar och handfat.
Inga projekt är för stora eller för små.
Vi följer er från ide till färdigt unikt golv.
Vi vänder oss främst till arkitekter, byggherrar, konstnärer och designers men tar även emot
beställningar från privatpersoner.
Oavbrutet utvecklar och förbättrar vi en gammal tradition som funnits i tusentals år för att
bevara ett unikt hantverk.
I samarbete med oss blir du en del av denna tradition, samtidigt som du får ett golv som är
unikt..

Terrazzo är ett slipbart naturmaterial som i sin grund består av cement och krossad
marmor. Det ﬁnns stora möjligheter att jobba konstnärligt med mönster och olika
färgkombinationer. Cementen går att pigmentera i vilken färg som helst och
marmorkross ﬁnns i en mängd olika färger och storlekar. Utöver det kan man blanda

in glaskross och lägga in dekorativa detaljer i form av t ex ren marmor, mässing eller
aluminium.
Terrazzo läggs på brädriven eller borstad betong av god hållfasthet och som tillåter viss
dragpåkänning.

Platsgjuten Terrazzo läggs med kornstorlekar upp till 12 mm som standard i en
tjocklek på 15 mm.
Den totala tjockleken på betong och terrazzo ska vara 75 mm

Foglister i olika mönster läggs in för att undvika sprickbildning, längden
på avdelningen bör inte överstiga 2 x 2meter.
Smala, långa fält bör dock undvikas, max längd 1,5 gånger rutans bredd. De stumma fogarna
har ingen eller ringa konstruktiv betydelse, men är praktiska vid läggningen av golvet, och
som avgränsning vid eventuell framtida ombyggnad.

Foglisterna består av plast, marmorstavar, aluminiumlister eller
mässingslister.

Arbetet kan grovt indelas i tre huvudmoment
- Läggning
- Grovslipning, spackling
- Finslipning
De tre momenten utföres i de ﬂesta fall under tre olika dagar.

Slipningen utföres med vatten.
I grundutförande slipas golven till 220 grit. För att snabbare få en bättre ﬁnish kan slipningen
utföras till högre slipgrad (t ex 400 grit, eller 800 grit).
Under den första brukningstiden sker en naturlig kalkutfällning ur materialet. Den matthet
golven får genom detta påverkas inte nämnbart av förhöjd slipgrad. I takt med den
regelbundna, normala städningen försvinner gråheten (kalkutfällningen) och Terrazzoytan får
sin färdiga lyster.
Alla färdiga Terrazzoytor skyddsbehandlas (impregneras).
Kvalitetskontroll sker löpande och dokumenteras.
Vid läggning av platsgjuten Terrazzo måste arbetsstället vara varmt (minst +10 C) och fritt
från dropp och drag. Där inte ytorna kan stängas av den dag som läggningen sker, måste
passage kunna lösas med landgångar.
Angränsande ytor, som måste skyddas, t ex aluminiumpartier, täcks med plastfolie. För
materialtransport krävs tillgång till hiss eller kran.

Vi utför även inredningsdetaljer i terrazzo som bord och sittmöbler allt efter kundens
önskemål. Vi har även på företaget en ”professor” i Terrazzo som kan hjälpa till att ta
fram just den kulör ni kanske inte ens visste att ni önskade!

