
FAQ 

Finns det noen ulemper med sementbasert terrazzo?  

 

Selvfølgelig finnes det, selv om den lange listen med fordeler helt klart overstiger de få ulempene. 

o Et plasstøpt terrazzogulv krever et stabilt underlag av betong. 

o All ny terrazzo ser grå og litt støvete ut i starten på grunn av naturlig kalkutfelling. På gulvflater som 

benyttes og rengjøres forsvinner kalken automatisk og glansen blir bedre og bedre. Deretter er 

terrazzogulvene svært enkle å vedlikeholde, og tas de vare på med fornuftig rengjøring behøver man ikke 

renovere de før etter 40-50 år med hard slittasje. Da kan en lett oppslipning være nok til å få overflatene til 

å bli som nye. 

o Terrazzogulvet sitter fast i og er avhengig av det stabile underlaget. Det er ikke elastisk hvis underlaget 

beveger seg. Fugene i et terrazzogulv, som vanligvis ligger på 1,5 til 3,75 meters avstand mellom 

hvarandre, er faste og tar ikke opp noen bevegelser.  De ligger jevnt, innslipte i flaten. I et gulv med 

terrazzofliser derimot finnes selvfølgelig fuger (av fugemasse) med en bredde på minst 1 mm. 

o Terrrazzoflater trenger vedlikehold. Benytt skånsomme rengjøringsmidler. Se våre 

vedlikeholdsanvisninger under fliken Dokumentasjon. 

o Når man lager et terrazzogolv sliper man bort en hel del materiale. Denne blandningen av sement og kalk 

(oftest) blir et slam som må fjernes. Slipeslammet er miljøvennlig og kan benyttes som fyllmasse eller 

jordforbedring (hvis man ønsker) om det ikke inneholder pigmenter. 

o Når man lager et plasstøpt terrazzogulv tilføres bygget fuktighet. Det er derfor hensiktsmessig å legge 

terrazzo i et tidig stadie av byggingen, både av hensyn til bygningen og terrazzostøpens uttørkning. Der 

fukt ikke kan eller bør tillføres kan man alltid overveie terrazzo i form av prefabrikerte fliser.  

 

Hvorfor skal man velge terrazzogulv?  

Ett plasstøpt terrazzogulv er hardt, slitesterkt, glatt (også de små fugene er faste og glatte), vakkert og enkelt å 

holde rent. Det kan tilpasses etter det aktuelle miljøet på uendelig mange måter. Fargen og formen er mulig å 

påvirke, materialet er tidløst, lett å renovere eller tilpasse ved nye planløsninger. Det er også tynt (perfekt ved 

ombygginger), tungt (bra med tanke på lydmiljø) og  naturlig (inneholder ikke farlige elementer). Det er ikke 

brennbart, er antistatiskt og ikke diffusjonstett. Plasstøpt terrazzo er en varig og naturlig forlengning til trapper. 

Prisen er dessuten lav sammenlignet med andre materialer. 

 

Hva koster terrazzo?  

 

Vi opererer ikke med noen standard prisliste for våre terrazzo produkter. Den plasstøpte terrazzoen tilpasses 

alltid til det aktuelle prosjektet, avhengig av omfang og  karakteristika. Variabler som påvirker kostnaden er antall 

kvadratmeter, inngående materialer slik som tilslag, sement og pigment, tykkelse på belegget, slipningsgrad, 

anleggets beliggenhet etc.  

 

Når det gjelder prisforskjeller mellom de ulike typer terrazzo kan vi på generell basis si at epoxybasert terrazzo 

ofte blir en noe rimeligere løsning enn sementbasert, mens terrazzo fliser som regel gir den løsningen med lavest 

sluttsum.  



For å  kunne gi deg en riktig pris er det fint om du kan sende oss underlag i form av tegninger eller skisser, bilder 

eller noe annet som beskriver det aktuelle området eller objektet hvor det er ønskelig med terrazzo. På de fleste 

jobber gjennomfører vi også en uforpliktende befaring før tilbud, noe som skaper økt trygghet for alle parter. 

 

 


