Terrazzo, cementmosaik, konstbetong… ”kärt barn har många namn”…
Importerades första gången till Sverige från Italien 1959 av en Svensk trävaruhandlare
tillsammans med en Italienare i orten Sösdala (Skåne). Dessa två registrerade företaget
Eurogolv första gången 1962.
Anses som ett ”objektsmaterial” som leveraras i huvudsak till offentliga objekt.
Numera finns ett stort intresse för även privatpersoner att använda Terrazzo. Då det finns
en del missförstånd vad Terrazzo är för typ av material, har vi satt ihop ett litet dokument
med information.
Vad är Terrazzo?
- Terrazzo är ett naturmaterial med cement som bindemedel.
- Har ballast av natursten (bl.a. marmor, granit, quartz).
- Anses som ett ”sugande” material. Vissa serier bör ”mättas” efter montering. Speciellt
utrymmen som utsätts för vätska. Kontrollera med Eurogolv.
- Är i huvudsak ett inomhusmaterial (både torra och våta utrymmen) men enstaka serier kan
användas utomhus (klarar väta och frost). Kontrollera med Eurogolv.
- Inte att förväxla med Kakel och Klinker som är en keramisk (lera) bränd produkt ofta med glasyr.
- Inte att förväxla med Agglomerato. Kompositbundna (4-6%) gjutna block som material sågas ur.
Tillverkningstyper:
- Plattor gjutna i form för bruksläggning (bygghöjd ~4 – 7 cm + platta).
- Plattor gjutna i form kalibrerade för tunnsättning (limning).
- Sågade skivor ur framgjutna block (används till plattor, avtäckningar, bänkskivor mm).
Format:
- Plattorna tillverkas i fasta ”standardformat”. Avvikelser endast vid större kvantiteter.
- Sågade skivor har standardformat men kan fås specialsågade även i mindre kvantiteter.
Ytbehandling:
- Finns flertal men Finslipad yta är det vanligaste.
- Halksäkra alternativ finns. Färgkontrast minskas alltid vid val av dessa typer.
Användning:
- Golvplattor. Är ett väldigt vanligt alternativ i varuhusmiljö.
- Väggbeklädnader (även fasad) både ute och inne.
- Avtäckningar, bänkskivor mm.
- Installationsgolv (datagolv på fötter) både ute och inne.
- Plattor med ”antika mönster”. Utseendemässigt lika Marrakechplattor men med betydligt
högre krav på kvalité.
Beställningsbara kvantiteter:
- Kallas ”objektsmaterial” som produceras i första hand för offentliga miljöer i större kvantiteter.
- Tillverkas oftast efter beställningar (man lagerhåller mycket lite, eller inget, på fabrik).
- Minsta kvantitet för att starta produktion ~150 – 250 m². Leveranstid kan dröja tills fabriken
uppnått denna kvantitet och kan starta produktion.
Vid förfrågan gällande ”mindre” kvantiteter:
- Eurogolv lagerhåller mindre mängder av vissa standardfärger (avhämtas eller leverans inom 2 arbetsdagar).
- Det finns serier man kan beställa i mindre kvantiteter från fabrik (leveranstid normalt 2 – 6 veckor efter order).
Alternativet är snarlika plattor i andra serier. Vi står gärna till tjänst och hjälper till med förslag.
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