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Produktdatablad 

Artikel / Serie: Madelaine 

 

 
Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker och mosaik till kakelsättare, byggare, arkitekter och konsumenter.  

Detta görs genom Stigs Kakel i väst, Kakelcentralen i syd, Kakeldax i Stockholmsregionen samt via ett stort antal återförsäljare över hela landet. Kakeldaxgruppen bedriver också handel 

via webbshopen som nås genom hemsidan, www.kakeldaxgruppen.se. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg.  

Företaget är med i branschföreningarna KAF och BKR och är medlem i Sweden Green Building  

Kakeldaxgruppen / Box 88, Trankärrsgatan 11 / 425 02 Hisings Kärra / P. +46 (0)31 719 78 00 / info@kakeldaxgruppen.se 

 
 

EN norm: EN 14411-G, BIa, 0,5< E      Klinker, torrpressad, glaserad 

 

 

Serie Madelaine finns i stl 12,3x12,3 i 6 

olika färger med dekorer i 

marakeshmönster. 

Serien är ojämn i tjocklek och vågig på 

ytan för att få den tidstypiska handslagna 

karaktären på plattorna. 

Serie Madelaine lämpar sig för såväl vägg 

som värmegolv i hem miljöer. 

Ljusa glasyrerna även i mindre offentliga 

utrymmen 
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SS EN 14411 Klassificering av produkten 

 
Enligt norm Enligt norm 

        SS  10545-2  Mått- och ytkvalité* Längd&bredd  +/-0,6% *Uppfylls 

 
   

Tjocklek 

 
 +/-5% *Uppfylls 

 
   

Rätvinklighet  +/-0,5% *Uppfylls 

 
   

Buktighet 

 
 +/-0,5% *Uppfylls 

 
        SS EN 10545-3 Vattenabsorption 

  
<0,5% 0,25-0,45% 

 
        

SS EN 10545-4 Böjhållfasthet 
  

 
>35N/mm² 
 

Uppfylls 
 

        SS EN 10545-6 Avnötning (oglas platta)  Ej glas platta  

SS EN 10545-7 Avnötning glas platta  Enl prod värde 2-4 (mörk – ljus färg) 

        SS EN 10545-8 Linjär värmeutveckling 

 
Enligt norm <7,0*10⁻⁶°C⁻¹ 

        SS EN 10545-9 Motståndsförmåga mot termisk chock 

 

Enligt norm Uppfylls. Inga synliga 
skador uppvisades  

        SS EN 10545-13 Kemikalieresistent 
  

Min UB UA 

 
        SS EN 10545-14 Resistens mot fläckbildning 

 

Min class 3 Uppfylls 

 
        SS EN 10545-15 Bly- och kadmiumutlösning 

 
Enligt norm Uppfyller (finns inte) 

        SS EN10545-16    Färgvariation**  
  

V1 – V4 V2 

 

Övrigt: 

*Gällande måtten på plattorna varierar dom mer än vanliga massproducerade klinker. Karaktären på handslaget material gör 

att tjocklek och storlek varierar både i samma produktion och från produktion till produktion. 

**SS EN10545-16          Färgvariation Kan variera från V1 (mkt liten) - V4 (extremt mkt) gällande hel yta. 

                                   V1    V2     V3       V4  

Till ovanstående produkt/serie finns det även: 

Produktdatablad, Säkerhetsdatablad (SDB, vätskor, cement mm), Städinstruktioner, CE-godkännande (CoP / DoP) 

Friskrivningsklausul: 

Denna information är baserad på aktuella lagar och aktuella kunskapsläget/information från aktuell producent. 

Detta Kvalitetsdok. har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna serie som anges enlig ovan. 

Hänvisningar: 

Kakeldaxgruppen är medlem av Swedish Green Building Council och jobbar aktivt med att alla produkter skall ha: 

Produkdatablad/kvalitetsdok., SDB, BVD och städinstruktioner och vara CE-godkända byggmaterial. 

Vi har idag en stor del av vårt sortiment i Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. 

       Norm                                   Testmetod                                       Krav                             Testresultat                    


