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LITESLATE eller ”tunt skiffer“, är en fanér med 
äkta stenyta. Skiffret har impregnerats med en liten del 
lim och på så sätt får stenen såväl stabilitet som den 
önskade flexibiliteten. Genom denna metod kan extra 
tunna stenplattor utvinnas ur de vackraste skiffer-
blocken. Fanéren finns i matt eller blankt utförande 
samt med glittereffekter (Glimmerschiefer). 
Varje enskild platta är unik, vilket gör att plattan be-
håller både känsla och utseende av en hel skifferplatta. 

Färg och struktur skiljer sig åt på grund av 
naturprodukternas unika och individuella utseende.
Därför är mönster och bilder endast vägledande. 
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Fler förslag finner ni på internet.
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LITESLATE CLASSIC framställs genom en speciell 
tillverkningsprocess. Det naturliga och något upphöjda 
utseendet har förstärkts med skikt av glasfiber och harts.

Känslan och utseendet överensstämmer med natursten 
och förmedlar därför en gedigen känsla.  

Med detta nya material kommer Ni att erbjudas mång-
sidiga alternativ. Dünnschiefer går inte att skilja från en 
massiv stenhäll vare sig i känsla eller utseende.

Den väsentligaste fördelen med denna naturstens-
produkt ligger i det tunna materialet, som har samma 
ytegenskaper som natursten, men är mycket lättare och 
flexiblare.

Användningsområde för  LITESLATE CLASSIC

   Renovering av badrum 
(även på befintligt 
kakel) 

   Utomhusmiljö 
(fasader) 

   Golv, endast Glimmer-
skiffer (även på befint-
ligt klinker) 

   Väggar och dörrar
(storformat på beställ-
ning)

Teknisk data 

De tunna skifferplattorna har en skikttjocklek 
på 1-2,5 mm.

Standardformatet är 122 x 61 cm.  Vissa plattor finns
också i format som sträcker sig till över ca 2 m längd.

  100 % naturlig stenyta

   Styv beskaffenhet, formstabilt som glas, 
vattentät och fryssäkert

  Standardformat 122 x 61 cm (vikt ca 1,5 kg/m2)

  Storformat 251 x 105 cm (på beställning)

   Avvikelse  +/ -3 mm såväl i längd och bredd som 
i vinkel. Plattorna måste alltid justeras och
anpassas före installation

Bearbetning

Innan limning måste plattorna behandlas med ett yt-
skydd på framsidan. Baksidan slipas lätt och är sedan klar.

Plattorna kan skäras till med en såg eller ett multiverktyg.

Vid montering, se till att rätt lim
används beroende på underlaget.
Vi rekommenderar PU-lim för trä
och SOUDAL FIX ALL FLOOR AND 
WALL (permanent elastiskt lim) för 
kakel och i våtutrymmen.

Efter bearbetning rekommenderas ytterligare
impregnering före användning.

Vid montering med fogar, rekommenderas NANOFUG 
PCI NANOFUG / GEOFUG eller naturstenssilikon.

Dünnschiefer, erbjuds i två olika versioner.
Beroende på tillämpning kan du välja antingen

CLASSIC-Version eller ECOSTONE-Version.

...  den tunna, stabila 
stenfanéren för arkitektur, 
fasad, vägg och golv

LITESLATE 
        CLASSIC

             Skifferstenfanér
                         Limmat hartsskikt
                  Glasfibermatta
     
    

Skiktuppbyggnad LITESLATE CLASSIC
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Restaurering av en åttakantig bordsskiva
– den skadade träfanéren ersätts med
EcoStone-fanér.

Se film från produktion av en tunn skifferklänning. 
Ett bidrag av Galileo Pro7. 
http://www.prosieben.de/tv/galileo/
videos/611-bildgeschichte-steinkleid-clip
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ECOSTONE är en lövtunn fanér av riktig sten, som
limmats fast på ett bomullsunderlag med vattenfast 
dispersionslim. På så sätt tränger tillräckligt med lim 
in i stenskiktet för att förstärka det. Dock behåller 
fanéren fortfarande en enastående flexibilitet. 

Ytterligare behandling sker antingen med vattenfast
lim eller med SOUDAL FIX ALL FLOOR AND WALL. 
Vid behandling på trä ska man arbeta med ett 
passande mothåll. 

Eftersom materialet är lika tunt överallt, kan kanter
hanteras utan problem.

Innan limning på andra underlag görs, måste stenfa-
néren djupimpregneras. Den naturligt öppna ytan är 
därmed mindre känslig och kan bearbetas bättre. 

Ytan kan också behandlas med, för ändamålet avsedd 
lack, men utseendet förändras då något och liknar en 
fuktig stenyta.

Teknisk data och egenskaper

  Tjocklek 0,5-1,0 mm 

  Vikt 800 g/m2 

  Mycket flexibel

    ECOSTONE bearbetas
med för ändamålet
rekommenderat lim 
som t.ex. Ponal Classic 

   Tapetklister för 
glasfibertapeter
rekommenderas som alternativ

ECOSTONE står för

   ekologiskt ofarliga komponenter 
(sten, bomull, lim) 

   miljövänlig produktion 

   miljövänlig på grund av lägre transport-
kostnader för jämförelsevis stora 
kvadratmeterytor (1 cm skikttjocklek av natursten 
ger ca 8 ark av stenfanér). 

...  vår supertunna stenfanér 
för en modern design och 
utformning av möbler och andra 
objekt 

LITESLATE 
      ECOSTONE            Skifferstenfanér,

              limmad på
                                         bomullsbaksida

Flexibilitet i  LITESLATE ECOSTONE

ECOSTONE kan 
dessutom rullas
och böjas utan 
problem.

▶  Lätt 
bearbetning 
med trälim
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BUNTSCHIEFER kännetecknas av en matt yta, ofta med
kraftigt marmorerat mönster. Den flexibla och böjliga 
skifferfanéren erbjuder helt nya användningsområden 
och innovativ design.  

   Buntschiefer är däremot inte 
(som Glimmerschiefer) lämpligt som golv.

B U N T S C H I E F E R

Färg och struktur skiljer sig åt på grund av naturprodukternas unika och individuella utseende. 
Därför är mönster och bilder endast vägledande. 

designbymowitz.se
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Falling Leaves LB 1300 

Blanco LB 1000 California Gold LB 1100 

Arcobaleno Colore LB 1200 

Standardstorlek 122 x 61 cm

Övriga färgställningar och paneler i sin helhet hittar ni på internet.



Negro LB 1900 

Färg och struktur skiljer sig åt på grund av naturprodukternas unika och individuella utseende. 
Därför är mönster och bilder endast vägledande. 

Rustikal LB 1600 

9

Standardstorlek 122 x 61 cm

Molto Rosa LB 1500 

Tan LB 1700 



GLIMMERSCHIEFER kännetecknas av en speciell 
glimmereffekt (ökad andel fältspat). Ytan är hårdare 
och starkare strukturerad, därför passar detta 
material speciellt för golv. För det mesta är ådringen
i Glimmerschiefer inte lika starkt mönstrad som 
hos Buntschiefer. 

   Färg och struktur skiljer sig åt på grund av natur-
produkternas unika och individuella utseende. 
Därför är mönster endast vägledande. 

   Skifferfanér kan läggas på klinker/kakel.

   Med nötningsbeständig försegling. 

   Mångårig efterbeställning av panelen är möjlig. 

   Finns även ljusgenomsläpplig (transparant).

G L I M M E R S C H I E F E R

Modern och tidlös
köksdesign med en

yta av äkta skiffer i
plattorna - två

exempel på vad
LiteSlate kan erbjuda.

designbymowitz.se
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Mare / Sea Green LG 2400

Argento LG 2000

Burning Forest LG 2150

Cobre LG 2300

Standardstorlek 122 x 61 cm

Färg och struktur skiljer sig åt på grund av naturprodukternas unika och individuella utseende. 
Därför är mönster och bilder endast vägledande. 

Övriga färgställningar och paneler i sin helhet hittar ni på internet.
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Silver Grey LG 2500 Verde Gris LG 2700

Deep Black LG 2800 Galaxy Black LG 2900

Standardstorlek 122 x 61 cm

Färg och struktur skiljer sig åt på grund av naturprodukternas unika och individuella utseende. 
Därför är mönster och bilder endast vägledande. 



BEARBETNING

  Tillskärning (sågning):  
Bordssåg /cirkelsåg (hårdmetallbe-
styckad träsågsklinga eller klinga 
avsedd för sten) 

  Borrning och fräsning: 
Tillbehör för trä eller sten 

  För flexibilitet och följsamhet:
Värmebehandling med varmluftpistol 

  Slipning av hörn och kanter:  
Slippapper 80

  Fogar: stensilikon /
Epoxiharz-fogmaterial, 
exempelvis PCI Durapox / 
mineralunderlag PCI Nanofug 

  Industriell bearbetning med 
diamantverktyg

YTSKYDD

Genom att försluta stenytan med ett 
ytskydd blir den något mörkare 
och glänsande. Färgerna kan därmed
upplevas mer intensiva. 

obehandlad

förseglad

Försegling med 
1K-Skiffer-Lite-impregnering 

 för inomhusbruk 
  för våtutrymmen rekommenderas 

två impregneringar 
  för ytor utomhus samt 

golv inomhus med större slitage,
bör man impregnera tre gånger.

Försegling med 2K-PU 800E matt
  kommersiella golvbeläggningar 

ska behandlas av fackman

Permanent skydd 
  Rengöring med Slate-Lite-Stein 

rengöringsmedel

LIM

PU-lim (polyuretanlim)

 Montering på trä

PU-lim (polyuretanlim) har  i detta fall 
den fördelen, att vid härdning löddrar 
den en aning och kan därmed fylla ut 
springor.

 stark fästförmåga 
  väggmontering inomhus- och 

utomhus

BEARBETNING
AV FASADISOLERING

SOUDASEAL HT är ett neutralt, perma-
nent, elastiskt enkomponentslim och 
tätningsmedel av hög kvalitet, baserad 
på hybrid-polymer med mycket hög 
initial vidhäftning. 

 Montering på stål, glas, trä, etc. 
 Montering på fasader
 Fasadmontage: även PCI Durapox 

Produktegenskaper 
 mycket lätt att bearbeta 
 permanent elastisk efter härdning 
 nästan luktfri, icke-frätande 
  vattenfast 

och resistent mot havsvatten 
  utjämnar ojämnheter och

materialspänning
  bubbelfri vid härdning även vid 

höga temperaturer 
  mycket god vidhäftning vid nästan 

alla underlag 
  fäster även på fuktiga underlag 
  silikon-, lösningsmedels-, halogen-,

syra- och isocyanatfri 
  färgäkta, väder-och UV-beständig

B E A R B E T N I N G
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Representant StoneslikeStones GmbH®

Medelpadsvägen 43
722 44 VÄSTERÅS
Besöksadress: Tunbytorpsgatan 8
Tel +46 21 33 99 00
Mobil +46 702 92 00 99 Ulf Mowitz
Mobil +46 708 33 92 00 Lena Edén-Mowitz
info@designbymowitz.se 

Representant Representant StoneslikeStones GmbH®

designbymowitz.se


