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Prosjekteringsanvisning    Juni 2015 

Generelt om plasstøpt sementbasert Terrazzo 

 
Plasstøpt Terrazzo – også kalt sementmosaikk eller kunst betong – har en tradisjon på flere tusen år bak 

seg. Først og fremst benyttes plasstøpt Terrazzo som gulv, der man har høye krav til slitestyrke, enkelt 

vedlikehold, god langsiktig økonomi, tidløshet og skjønnhet. Plasstøpt Terrazzo benyttes først og fremst på 

skoler, kjøpesentre, sykehus, diverse avgangshaller, resepsjonsområder og alle typer trapper. 

 

Terrazzo bygges opp av knust marmor eller kalkstein (noen ganger et hardere materiale), sement, pigment 

og vann. Etter herdingen slipes overflaten slik at tilslagene kommer frem og utgjør ca 70% av overflaten.   

 

Terrazzo er et naturlig materiale; en slags høyverdig betong. Materialet er diffusjonsåpent og kan ikke bli 

skadet av vann, og er anti-statisk. Installasjonen gjøres uten bruk av miljøfarlige tilsetningsstoffer 
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1. Fargevalg 
Fargen på Terrazzoen kan velges fritt og gjerne i kombinasjon med øvrige farger i rommet, alt 

etter arkitekten eller kunstnerens ønsker. Både bunnfargen (sementen) og tilslagene finnes i en 

rekke farger og nyanser.  

 

• Lyse farger bør unngås på flater som ofte skitnes til. 

• I lokaler der man forventer ekstremt hard slitasje kan/ bør en del av tilslagene være av hardere 

materiale som f.eks feltspat eller granitt. 

 

Da de største steinene i en resept bestemmer tykkelsen på belegget for hele rommet, bør farger 

som kombineres i mønster om mulig ha likeverdige størrelser på de største fraksjonene. Farger 

med mindre enn 5 mm fraksjoner som største stein størrelse bør unngås.  

 

2. Fugelister 
Terrazzogulv deles som regel inn med faste fuger i felt på ca 2 x 2 meter. Arkitektene kan gjerne 

gå vekk fra rutemønster og beskrive alternative inndelinger. Smale, lange felt bør imidlertid 

unngås. De faste fugene har liten eller ingen konstruksjonsmessig betydning, men er praktiske 

ved legging av gulvet og som avgrensning ved eventuell fremtidig ombygning.  

 
 



 
 

Fugene utføres i ulike materialer. De vanligste er:  

 

Plast lister: 

Plastlister finnes i et titalls farger. Normal bredde er 4 mm, 

men også 8 mm finnes og kan benyttes for å markere enkelte 

linjer i et mønster.  

 

Metall lister: 

Messingslister finns i flere bredder. Vanligvis benyttes 3 mm. 

Aluminium finnes i flere bredder. Vanligvis benyttes 4 mm. 

 

Marmor, naturstein og andre materialer: 

Svarte eller hvite marmorstaver legges ned i Terrazzoen og 

slipes jevnt med øvrig belegg. Normal bredde er 1 eller 2 cm. 

Også andre materialer kan benyttes, som f.eks glass. Man bør 

imidlertid unngå keramiske materialer.  

 

3. Vaskelister 
Ved åpne etasjeskillers forkant, støpes normalt sett en 

opphøyd vaskelist (kalles også vaskekanter) i Terrazzo. 

Standardmål er 30x10 mm (b x h). En eventuell profilkant kan 

også utføres om ønskelig. Profilkanten slipes likt med 

skurelisten og avgrenser Terrazzoen – vanligvis 30 mm under 

overkant vaskelist på bjelkelagets utside. Tykkelsen på 

profilkanten er også vanligvis 10mm tykk. Mens vaskelistene 

forenkler renholdet har profil listen både en bygg praktisk og 

estetisk funksjon.  

 

4. Slipegrad 
Terrazzoflaten diamant slipes i ulike steg. På samme måte 

som med gulv av marmor og kalkstein «stoppes» slipingen 

ved en viss slipegrad (finish). Avhengig av inngående tilslag 

ligger denne slipegraden som oftest på 200 – 400 grit.  

For å få en finere (glattere) finnish kan slipningen etter ønske 

utføres til høyere slipgrad (f.eks 800 grit). 

  

I den første tiden man benytter gulvet skjer en naturlig 

kalkutfelling av materialet. Den mattheten gulvene får i denne 

perioden påvirkes ikke nevneverdig av økt slipegrad. I takt 

med det regelmessige, normale vedlikeholdet forsvinner 

«gråheten» (kalkutfellingen) og Terrazzoflaten får sin ferdige 

glans.  
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5. Mønster legging - estetisk utforming 
Plasstøpt Terrazzo er et materiale som mer eller mindre gir 

uendelige muligheter for fargesetting, materialkombinasjoner, 

formgivning og varierende mønster: 

• Velg farger fra eksisterende fargekolleksjon.  

• Komponer nye farger, kombiner NCS-bestemte bunnfarger 

med steiner etter eget ønske. 

• Tegn mønster med rette linjer eller myke bøyde figurer.  

• Gå fra en nyanse til en annen uten avgrensende lister – lag 

forestillende bilder. Legg inn logo eller tekst.  

• Gå opp eller ned fra planet og lag en sokkel til en skulptur, 

eller helt enkelt en skulptur i samme materiale – Terrazzo. 

• La din egen fantasi få fritt spillerom.  

 

Kontakt Respo Terrazzo for å diskutere muligheter og 

begrensinger. Se også punktet om «Fugelister» ovenfor.  
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6. Beskyttelse av ferdig gulv 
Terrazzo flater som er ferdig bør etter befaringen tildekkes og være beskyttet under resten av 

byggetiden. Terrazzo er betong og suger derfor til seg både vann og vannbåren smuss i starten. 

Tildekningsmaterialet bør være tett og ikke fargende (melkepapp, tepper etc). Masonite bør 

unngås da det vil være fare for at brunfarget tre syre smitter over på Terrazzoen.  

 

7. Trapper 
Trapper utføres oftest som prefab med fabrikkferdige og beskyttede Terrazzoelementer. Der det 

ikke er mulig å prefabrikkere kan Terrazzosjiktet støpes på plassen på en ferdig støpt 

betongkonstruksjon. Påstøp er 12-18 mm på inntrinn og  20-35 mm på opptrinn (ved skrånende 

opptrinn). Hvis opptrinn står vinkelrett på inntrinn kan man regne 15mm påstøp på disse. 

Når det gjelder fargevalg, slipegrad og tildekking, se over! 

 

Inntrinnenes dybde (d) bør minimum være 250 mm i ganglinjen  

og  opptrinnenes høyde (h) bør ikke overstige 180mm.  

(Trappeformelen: 2h+1d =620mm +/- 20mm). I utformingen av  

svingte trapper bør innersvingen utformes slik at skråningen  

fordeles på flere steg og bratte «stup» unngås.  

 

Plasstøpt Terrazzo kan også utføres som fylling i «trauformede"  

steg i ståltrapper. Man skal være klar over at det vil kunne  

være risiko for rust i metallkonstruksjonen, og at metallrammen  

som Terrazzoen legges og slipes mot eventuelt lages i rustfritt  

stål eller har en overkant som er dekket av aluminium.  
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8. Terrazzosokkel 
Sokkel av Terrazzo lages som regel i samme farge som gulvet eller trappen, og har de samme 

egenskapene som gulvet vedrørende slitestyrke og enkel rengjøring.  

 

Prefab Terrazzosokkel:  Tykkelsen er normalt 10 mm, men kan velges.  

  Standardhøyder er 70 og 100 mm. 

Plasstøpt Terrazzosokkel:   Plasstøpt  Terrazzosokkel benyttes der det stilles spesielle krav til 

  å kunne rengjøre med f.eks høytrykkspyler, i toalettanlegg eller av 

  estetiske årsaker. Høyden kan variere, men tykkelsen bør være ca 

  20mm. Det er å foretrekke at plasstøpte sokler lages uten  

  innblanding av større steinfraksjoner.  

 

9. Terrazzo på vegg 
Terrazzo kan også legges på vegg, enten som plasstøpt eller prefabrikkerte elementer. Ved støp 

benyttes mindre størrelser på steinene.  

 

10. Prefabrikkert Terrazzo 
Reparasjon av eventuelle skader på prefab Terrazzoflater kan alltid utføres etter montering. 

 

11. Terrazzo utendørs 
Terrazzo kan også legges utendørs på gulv, vegger, fasader,  

kunstverk etc. Ved slike prosjekter er det viktig å ha et moderat  

nivå av fargepigmenter, samt ta hensyn til at enkelte typer stein  

er uegnet pga frost. Terrazzoflater bør unngås på flater  

beregnet for gangtrafikk, spesielt om de er uten tak og ikke har  

varmekabler. I kombinasjon med vann, snø og is blir ofte  

finslipt Terrazzo svært glatt.  

 

12. Renovering, tilbygg og ombygging 
For Terrazzoarbeider i forbindelse med renovering, tilbygg og ombygging  følges anvisninger 

ovenfor. Ved nylegging mot eksisterende, eldre Terrazzo bør tilkoblinger utføres rette og med en 

fugelist. I de fleste tilfellene kan, om ønskelig, den eksisterende fargen etterlignes, slik at 

overgangen til den nye flaten blir tilnærmet usynlig. Ved påbygg vil det være behov for 

dilatasjonsfuger i overgangen mellom nytt og gammelt bygg.  

 

NB! Alle gamle Terrazzoflater kan tilbakeføres til den opprinnelige stand, eller til og med bedre, 

gjennom en relativt enkel sliping, noen ganger komplettert med sparkling og lokale reparasjoner.  

Ved rehabilitering bør ønsket slipegrad beskrives, i tillegg til den første 

beskyttelsesbehandlingen (impregnering) med steinsåpe eller andre egnede midler.  

 

Da ny Terrazzo kun bygger 12mm bør gammel betong freses eller blastres før man legger 

Terrazzoen. Eventuelle eksisterende sprekker eller bom i underlaget  

bør også elimineres.  
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9. Tykkelsen på Terrazzobelegget  
Terrazzosjiktet legges vanligvis i 12 eller 18 

mm, avhengig av størrelsen på steinene som 

inngår. (fig. A) 

 

Enkelte ganger er det nødvendig med en 

underbetong (fig. B) som avretting eller 

stabilisering før man legger Terrazzo (f.eks 

ved hulldekker, ustabile underlag etc). I 

denne typen (kalles ofte «to sjikts legging»), 

legges først underbetongen med innstøpte 

fugelister, og på det et Terrazzosjikt  med 

tykkelse 12 eller 18 mm. Den totale tykkelsen  

på begge sjikt er normalt 50-60 mm. Kreves  

armering av underbetongen kan man regne 

totalt 60-80mm. 

 

Ved bygging av boliger, skoler, sykehjem etc. 

er det ofte krav til trinnlydsnivå.  

Når slik lydisolering er påkrevet kan et to 

sjikts Terrazzogulv legges «flytende» på et 

trinnlydsdempende sjikt av Airolen eller 

tilsvarende (fig. C). Dette bør også gjøres 

vertikalt mot veggene for å adskille gulvet 

helt fra øvrig konstruksjoner. Underbetongen 

må i slike konstruksjoner alltid armeres, noe 

som gjør at hele tykkelsen (underbetong + 

Terrazzosjikt) blir minimum 75 mm. Denne 

gulvløsningen kan også benyttes hvis det er 

unormale bevegelser i underlaget.  

 

 

 

Fig. A 

Fig. B 

Fig. C 

10. Underlag 
Terrazzo legges på brettskurt eller børstet  

betong, av god styrke som tillater en viss  

spenning. Alternativt kan det legges på  

vannfast, fiberarmert flytsparkel av god kvalitet  

med en rillet overflate.  

 

Ved større, sammenhengende flater bør  

underlaget under støpningen (eller senest dagen etter) inndeles i felt på ca 4x4 meter, for å 

kontrollere krympingen (sprekkdannelsen) i betongen. Dette gjøres gjennom linjere støpefuger 

eller rette sagsnitt i den nystøpte platen.  NB! Inndelingen skal stemme overens med eventuell 

arkitekttegnet fugeinndeling. Terrazzoflaten legges deretter med fugelister rett over disse linjene. 

 

Gamle eksisterende betongunderlag freses eller blastres før legging av Terrazzo.  

 

Eventuelle oljeflekker i eksisterende betonggolv som skal belegges, må slipes bort. 

Terrazzosjiktet vil ikke holde sammen på en underliggende  

konstruksjon som beveger seg eller sprekker opp.  
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11. Dilatasjonsfuger  
Der man forventer større bevegelser i bygget, må Terrazzoflaten utstyres med en dilatasjonsfuge 

av metall – to stenger – som monteres i høyde med ferdig gulv og forankres godt i underliggende 

konstruksjon. Dette for å holde kanttrykket mot mykfugen.  

 

12. Innstøpningsgods 
Materialer som støpes inn i Terrazzo, eller som legges direkte mot gulvflater av Terrazzo (stål, tre, 

fliser, tegl etc) krever visse hensyn. Stålet bør være rustfritt for at det ikke skal korrodere. Tegl bør 

monteres slik at nedslipning minimeres pga hardheten. Keramiske fliser og treverk bør nesten 

uten unntak legges ned etter ferdigstillelsen av Terrazzoflaten. Fuger mot fliser eller naturstein 

utføres på tradisjonell måte som fuging mellom fliser.  

 

13. Utføring av arbeidet  
Flatene arbeides frem med en plassblandet og vel reseptbeskrevet Terrazzobruk. Arbeidet kan 

grovt inndeles i tre hovedpunkter: 

• Legging 

• Grovslipning, sparkling 

• Finslipning 

De tre punktene utføres i de fleste tilfeller aldri på samme dag. Slipningen utføres med vann eller 

tørt hvis leggeren har god støvsuger. Selv om det tildekkes og gjøres støvreduserende tiltak 

under prosessen, vil man alltid være nødt til å regne med noe støv etter legging av Terrazzo. Det 

er derfor å anbefale at Terrazzo legges tidlig i byggeprosessen og deretter tildekkes til bygget er 

ferdig. Alle ferdige flater skal uansett være beskyttet med egnet impregnering før overlevering. 

Kvalitetskontroll bør skje løpende og dokumenteres. 

 

14. Vilkår på arbeidsplassen 
Ved legging av plasstøpt Terrazzo må arbeidsstedet være varmt (minst +10ºC) og fritt  for fukt og 

trekk. Der ikke flatene kan stenges av den dagen støpningen foretas, må passering foretas på 

«landganger» (plater). Tilstøtende flater som må beskyttes dekkes til med plastfolie. For 

materialtransport oppover i et bygg kreves tilgang på heis eller kran. For større gulv bør det også 

være en anvist plass til slipeavfall (er ikke miljøfarlig). 

 

15. Vedlikehold  
Se www.respo.no 

  

 
 


