
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIK LEGGER DU STEIN FINÉR : 

Stein Finér bør oppbevares i oppvarmet rom liggende 
før montering, gjerne over varmekabler. 

Arbeidstemperatur bør være 10 - 35 ºC. Legg gjerne ut 
platene der du skal montere slik at du får oversikt 
over variasjon og mønster. 

 

 

Det er en fordel om lim-fargen er tilnærmet lik Stein 
Finér platen.  Vegg: Alle plater bør limes med en stiplet 
ramme ca 2 cm fra platens ytterkant og vertikale 
lemstringer med ca 10 cm mellomrom inne i rammen. 
Gulv: Hel-limes med min. 2mm lim 
tykkelse. Utendørs: Vertikale striper 5-6 mm tykkelse 
og ca 50 mm avstand . 

 
 

Deling/kutting av Stein Finér gjøres med det verktøyet 
du er komfortabel med å bruke. Alt kutteverktøy kan 
benyttes. Tapetkniv, bordsag, sirkelsag eller elektrisk 
flisekutter beskjærer godt.  

Stein Finér kan monteres i forband mønster(mursteins 
mønster) eller i andre spennende mønster og formater. 

 

 

Platene kan legges med rom for fuge eller "kant i kant". 
Anbefalt fuge er 2-3 mm. OBS! Platene er laget av 
naturstein og er ikke eksakt 90 grader. Kontrollér 
størrelse før liming, spesielt om du monterer "kant i 
kant". Lett justering gjøres med sandpapir og 
pussekloss. Overflaten bør lakkeres eller impregneres 
for å beskytte mot fett og andre flekker/misfarging. 

 

 

 

For 10 ÅRS FESTEGARANTI må arbeidet være gjort 
iht. anvisning og lim benyttet som anbefalt. Ved spørs-
mål om installasjon se vår hjemmeside eller ta kontakt
 med deres nærmeste forhandler. 

Se steinfiner.no for vilkår garanti 



   

   

STEIN FINÉR : 

Stein Finér er ekte naturstein laget av skiferblokk.  
Undersiden er forsterket med glassfiber, polyester 
og harpiks. Dette gir oss en sterk og fleksibel plate      
som er lett å jobbe med.  
Det unike med Stein Finér platene er at de er så ty
nne og lettvektige og åpner opp for muligheter ti
dligere var enten for kostbare eller utenkelige. 

Det vil forekomme variasjon i nyanse og tekstur. Besøk 
www.steinfiner.no for mer produktinfo. 

 

• Tykkelse: kun 1-3 mm (+/- 2 mm) 

• Standard str: 1220x610 mm /  

600x300 mm  (kan avvikke+/-2mm) 

• Vekt: ca 1.5 - 2.8 kg / m2 

• Tetthet: 1,45 kg / m2 

• Vannbestandig: Kun hvis overflate er 
impregnert. Vannabsorpsjon +2,5 % 

• Tåler kuldegrader ned til -30 ºC 

• Tåler varmegrader opp til ca 180 ºC 

BRUKSOMRÅDER: 

Stein Finér kan blant annet brukes på alle 
områder der flis, fasadekledning, maling eller 
tapet vil være naturlig å bruke.  

 

Kan limes innen- og utendørs. 

 

Stein Finér kan limes på: Betong|Keramikk|Gips| 
Metall | Flis Mur / Leca | Tørrvegg | Treverk  

Møbel | Trapp | Gulv | Langs benkeplate 
Terrasse | Himling | Fasade | Baderom |Kjøkken  
Allrom | Fond vegg og enda mer 

 

 
 

 

 

 

Kontakt for lim/impregnering: 

 

 

 

 

 

 
  

 

Spørsmål om lim: 

CT1 Norge AS:  post@ct1.no 
   911 96 060 

 
 

Andre henvendelser: 
Stein Finér: info@steinfiner.no  

 32 22 38 00 

OFTE STILTE SPØRSMÅL.. 
 
Lim: Vi anbefaler CT1 lim til innen- og utendørs. Gulv, vegg 
og tak. (ikke klar og sølv). Denne virker også som silikon i 
fuge. Utenom det kan de fleste konstruksjons lim benyttes. 
 
Impregnering: Vi anbefaler Arita Finere Stein & 
Betong /SurfaPore M. Om annen impregnering 
benyttes bør du teste på et lite område først. 
 
Utvendig hjørne: Her er tre ulike forslag for best 
resulat: 1) kan benytte hjørnelist. 2) kan lage en 
skjøt mellom to plater som fylles med fugemasse 
/ silikon. 3) Stein finér kan legges mot hverandre 
i 90 graders vinkel og slipes med sandpapir. 
 
Lakkering: De fleste av pigmentfri lakk kan 
brukes for en vedlikeholdsfri overflate. Spesielt 
der overflate ønskes blankere. Benytt 
bruksanvisningene for valgt lakk. 
 
Varme; peis og brannmur: Stein Finér er ikke et 
ikke-brennbart produkt som kan legges tett inntil 
røykrør. Se vår hjemmeside for utfyllende info. 
 
Vedlikehold: Til  det daglige brukes godt varmt 
vann. Ikke bruk høytrykkspyler. 
 


