
Fliser på utvendige arealer
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Noen erfaringer, refleksjoner og råd

Foreleser:
Arne Nesje, daglig leder i NBKF 



Hva er resepten for 
feilfrie utearealer ? 

Vann, snø, is og kulde Vi bor ikke i syden



Foredraget omhandler :

• Fliser montert på knaster ( pidestaller) 
• Limte løsninger
• Teori om “ den perfekte terrasseoppbygning” 
• Krav i regelverk
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Fliser på justerbare knaster
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• Løsninger gjør at vannet
renner bort fra 
overflaten og ned via 
fugene.



Trenger lite spesialverktøy for 
montering og vedlikehold
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Oppsummering
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Knastesystemer med keramiske fliser gir byggherren et stort utvalg 
fliser med tiltalende farger, overflater og formater. 
• Enkelt å tilpasse plane overflater uavhengig av 
underskonstruksjonens fallforhold. 
• Gir rask avrenning av overflatevann, ingen frostrisiko 
• Ingen fugeforvitring eller kalkutfellinger i fugene. 
• Flisene er lette å løfte bort når der er behov for rengjøring under. 
• Systemet kan monteres hele året uten hensyntaking på frost. 
• Skulle det oppstå en knusningsskade er det raskt å skifte ut en flis. 
• Systemet kan også brukes innendørs som "datagolv" der kabler 
ligger 



Vær klar over følgende: 
• Hulrommet mellom tettesjikt/ membran og flis krever mer 

byggehøyde enn der hvor man limer fliser rett på underlaget. 
• Knasteløsningen er i utgangspunktet egnet til flater med 

gangtrafikk. Ønskes tyngre trafikk må dette planlegges både ut 
fra underslagets og flisenes kapasitet. Der er begrensninger på 
hvor mye punktlast flisene tåler, spesielt ved bruk av større 
fliser. 

• Hvis isolasjonsunderlaget under knastene langsomt deformeres 
grunnet lasten kan man på sikt få en ujevn overflate. Det kan 
utløse behov for etterjustering av planheten med skruknastene. 

• Hva med stabilitet av underlaget
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Vær klar over begrensning i høyde
og at treverk kan vri seg
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Prinsipp 1: 
Flisene limes rett på betong eller påstøp 
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Eksempel på terrasser hvor
det har gått galt og flisene løsner
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Tilstreb full limdekning 
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Dobbelliming fordrere også
full limdekning uten riller. 
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Nybygg eller fornying ?
Flis- eller anleggsgartnerarbeide? 
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