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Storformatfliser   
Del 2: Byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilkapping. 
 
Av Arne Nesje, SINTEF, skrevet på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening   
 
Produksjonsteknikken for keramiske 
fliser har utviklet  seg mye de siste 10 
årene. For under 10 år siden var fliser 
med sider over 400 x 400 mm regnet som  
storformatfliser. Nå produseres formater 
på over 1,5m  bredde i forskjellige  
lengder og i ulike tykkelser. I tre  
faktablader  beskrives  bruken av slike 
formater  både fra materialteknisk og 
leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet  
omhandler byggeplassutstyr for 
transport, håndtering og tilpasning.  
 
Figur 1: Løfteutstyr i form av rammer med 
sugekopper finnes i flere varianter  og 
størrelser 

Storformatfliser må transporteres som store glassvinduer.  
Ferdig montert er storformatfliser robuste og tåler slag og støt. Men ved transport og ved 
håndtering på byggeplass er det viktig de behandles skånsomt så ikke hjørner og kanter får 
slag eller støt. Man må ta samme forholdsregler og teknikker som glassbransjen  benytter for 
håndtering av vinduer. Med er økende bruk av storformat  er utviklet mye 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 
på figur 2.. 
 
Figur 2: Rullstativ på hjul  er egnet 
for transport og lagring av fliser  i 
kantstående stilling. 
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Flere fliser emballeres med originalemballasje på fabrikken og kan fraktes og lages 
horisontalt på plant underlag. Påbyggeplassen må fliskantene beskyttes mot  hardt og skapt 
underlag.  Figur 1 og 2 viser eksempel der lagerstativ kombineres med bæreramme med 
sugekopper. Flisunderkanten belastes dermed ikke og flisen er forberedt  til å løftes inn eller 
ut av stativet. De store og tunge formatene må håndteres av minimum to personer og med 
egnet utstyr. En 5 mm tykk flis kan veie rundt 12 kg /m2 , en tykkelse på 10 mm  veier det 
dobbelte. En 3 m2 stor flis ( f.eks. 1,2 x 2,5 m)  vil altså veie rundt 36 kg, i 10 mm tykkelse det 
dobbelte. Adkomstsmulighetene  inn i bygget må  vurderes ved beslutning om maksimal 
størrelse på hver flis.  
 
Løfteutstyr 
Jo større og tynnere formater, dess mer 
fokus  må være på sikker håndtering. 
Fliser kan bli skadet hvis de løftes galt.  
For å gjøre håndtering og transport 
sikrest mulig brukes justerbare 
aluminiumsrammer påfestet flere 
vakumløftere. Rammen beskytter 
kanter samt  har solide bærehåndtak for  
løfting. På større formater  i trange 
omgivelser må det minimum være to 
personer som bærer.    
 
Figur 3: Eksempel på løfteramme med 
seks vakumløftere. Her vises en løsning 
med fire personer for å håndtere de 
største og tyngste flisene.  
 
Vakumløftere 
For transport, løfting og montering finnes tilpasset 
utstyr både for montering på skinner  og løfting for 
hånd. De kraftigste kan bygge opp vakum til løfting 
langt over 100 kg. Kapasitet per sugekopp er noe 
avhengig diameteren samt  planheten på flisen. Ved 
løfting må en alltid kontrolleres at flaten er ren og 
plan nok så vakum lar seg bygge opp.      
 
Figur 4: Løftere med pumpbart vakum kan løfte de 
fleste typer fliser.  
 
Kappeutstyr og solide arbeidsbord 
 
Det finnes tradisjonelle lange  fliskuttere med 
rissehjul  som egner seg for fliser opp til ca 1,5 m 
lengdekant. Der disse blir  for korte kan man enten bruke risseutstyr montert på kappeskinner 
på arbeidsbord eller  skjære med vinkelkutter med diamantblad. Til begge metodene er det 
nødvendig ha stabil anleggeflate i form av langsgående skinner og stabilt arbeidsbord. Her 
finnes ulike løsninger fra leverandørene, f.eks figur 5.  
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Figur 5: Eksempel på praktisk arbeidsbord 
både for kapping og påføring av lim   
 
 
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.  
 
Figur 6: Eksempel på skinne utstyrt med 
rissehjul  
 
Kapping med vinkelkutter 
På tykkere flisgods er kapping med 
vinkelkutter en effektiv løsning.  
Skinna vist på figur 5 kan også kombineres 
med  vinkelkutter 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 vindusåpning er  godt og stabilt 
kapputstyr  og stødig bord meget viktig.  
 
Figur 7: Vinkelkutter på stativ festes i skinner 
og kan stilles i ulike vinkler.  
 
Kapping på vannsag 
På tykke formater i porcellenato-kvalitet  er en 
vannkjølt  sag et effektivt verktøy. Det finnes 
transportable sager med anleggsbrett som kan kutte opp 
til 2,5 m lengder. Vannet samles og sirkulere i et kar som 
ligger under anleggsbrettet. Sager med diamatblad er også 
egnet for naturstein.  
 
Figur 8: Transportabel vannavkjølt sag egner seg både 
for tynne og tykke flisformater  
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Boring og hulltaking  
F.eks. i våtrom trengs det  utstyr for  å lage utsparinger  for rørgjennomføringer, armaturer, 
sluk  mm. Det finnes ulikt utstyr for hulltaking som håndverkerne kjenne fra tradisjonelle 
flisstørrelse. Hulltaking kan forsiktig gjøres med 
diamant hullbor på vinkelkutter. 
Her kreves høy presisjon  ved både utsetting av mål og 
ved kutting eller hulltaking. Det finnes hendige maler 
for å ta mål på stedet, for så å overføre disse til der kan 
skal bore eller kutte.  
 
Figur  9 a og b: : 
Nøyaktig 
måltakingsutstyr  
er viktig når  man 
skal bore hull f.eks. 
for armaturer i 
etasjehøye 
våtromsfliser.         
(Kilde: Amenitee) 

Tilpasning på spesialverksted 
For større prosjekter kan det være praktisk at kapping, tilpasning, hulltaking og 
kantbehandling  utføres hos firmaer som har 
spesialutstyr for dette. Spesielt hvis det skal 
leveres mange like fliser til et prosjekt er 
dette en praktisk løsning.   F.eks. vannjet- 
skjæring kan brukes til formålet.   
Flisprodusenten  leverer da flisene rett til 
verkstedet som fortar arbeidet etter mål. 
Ferdig tilpasset produkt  sendes derfra til 
byggeplassen i egnet emballasje som 
beskytte  mot slag, støt og rystelser. 
 
Figur 10: Vannjet gir presis hulltaking  uten å skade rundtliggende område.  (Kilde: Water-
Jet Norge AS)  
 
 
Foto og illustrasjoner : 
Illustrasjoner og foto av utstyr er utlånt fra Askøy murerverktøy AS, Nordic Tools  AS, 
Scantools AS og Water-Jet Norge  
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