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TEKNIKEN

Globen Shopping är ett köpcentrum i södra Stockholm och det öppnade år 1989. Som namnet säger ligger Globen Arena i direkt anslutning
till köpcentrumet. Fastighetsbolaget Klövern tillträdde Globen City
2014 och de fokuserar nu på att ge Globen Shopping ett modernare
uttryck och en bra hyresgästmix.
En del i det nya utseendet i köpcentrumet är att alla golven byts ut.
Från ett tidstypsiskt åttiotalsgolv i köpcentrum till ett nytt golv med
känsla av natursten. Den naturliga kulören känns också mer modern
mot tidigare klinker i gråvitt och centrumet har i och med det nya gilvet blivit ljusare.
Kakelspecialisten Projekt har levererat granitkeramiken Floortech
7.0 naturale i storlekarna 60x60 och 30x60 cm till alla golv, totalt
3.900 m2. Storleken 30x60 cm i ytan naturale finns normalt inte i tillverkarens sortiment men här har arkitekten fått en specialproduktion
för just detta projekt. Specialproduktioner är möjliga både med tanke
på storlekar och utseende på plattan, det kräver en viss kvantitet vilket
det här projektet hade.
Serie Floortech kommer i nio olika kulörer, alla i naturfärgskalan.
Storlekar är 80x80, 60x120, 30x60,
60x60, 40x80 och 20x80 cm. 4 olika
ytor, notera att alla storlekarna inte
finns med alla ytor.
Till projektet har även underlags- och fästprodukter från Sopro
levererats tillsammans med frikopplingsmatta och rörelsefogslister från Shlüter Systems. På grund av
läggningen av det tidigare golvet i köpcentrumet krävdes en speciell
renoveringsmetod, se artikel här bredvid.
Arkitekt för projektet är Wester + Elsner
Projektet beräknas vara klart under 2017

På grund av tidigare historik i Globen
Shopping med sprickande plattor på
golvet och avsaknad av bra handlingar
om hur undergolvet såg ut, klassade
vi underlaget som riskfyllt. På många
ställen visade sig stora och långa
sprickor i den befintliga beläggningen
vilket påvisade att underlaget inte hade
några rörelsefogar och fick spricka fritt.
Vi tog därför fram en handling om hur
dessa sprickor kunde lagas och hur
det nya golvet skulle byggas upp så att
detta inte ska kunna ske i framtiden.
Idag har golvet byggts upp med en
frikopplingsmatta för tunnbäddsläggning och golvet har fått en mängd färdiga rörelsefogar från tyska Schlüter.
Schlüter DITRA 25 frikopplar keramiken från underlaget och neutraliserar
spänningarna mellan underlag och den
nya keramiska beläggningen.
Stresssprickor i underlaget överbyggs och överförs inte till den nya
ytbeläggningen. Golvet delas in med
Schlüter DILEX som är en färdig golvlist med utbytbar dilatationsfog i termoplastisk elastomer som har många
fördelar jämte vanlig silikon.
Golven har monterats med fästmassan Sopro VF/HF på grund av kraven
på tidig trafikering av nylagda golv.
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