Vejledning til nedlægning af beton cirkler.

Cirkler med Flex-Line: Vejledning til lægning af fliser
Når afretningslaget er lagt ud, bankes der et stykke rør ned i centrum af cirklen. Ved hjælp af en snor
eller en liste med huller i, markeres cirklerne i afretningslaget.
Start med radius 21 cm = udvendig radius på cirkel 1. Herefter tillægges 14 cm pr. cirkel som det fremgår
af tabel nr. 1.
Start med lægning af cirkel 1. De 9 sten (lille Flex) fordeles således, at fugeafstanden bliver ens hele
vejen rundt. Herefter lægges centerstenen. Brug en 10 x 10 cm eller skær en ni kantet sten til, så den
passer.
Skabelon til skæring af centersten (PDF)
I cirkel 2 anvendes 5 stk. lille Flex og 10 stk. stor Flex. For at få det bedste resultat, skal de to forskellige
størrelser fordeles jævnt, det vil sige 1 lille, 2 store, 1 lille og så videre.
I cirkel 3 og 4 anvendes kun stor Flex.
I cirkel 5 bruges 28 store Flex og 7 stk. 2/3 sten (14 x 14 cm). Fordelingen af de to stenstørrelser passer
her med 1 stk. 2/3 sten, 4 stk. stor Flex, 1 stk. 2/3 sten og så videre.
Se i skemaet, hvordan du fortsætter til og med cirkel 8. Fra og med cirkel 9 anvendes der udelukkende
2/3 sten (14 x 14 cm).
Det kan være vanskeligt at fordele fugeafstanden, således at det går op med hele sten. For at undgå at
man skal flytte alle sten i cirklen, kan man dele cirklen op i halve ved at lægge en skinne eller trække en
snor sværs hen over cirklen. Når man er nået halvvejs rundt, skal man have brugt halvdelen af stenene.
Tips
Ovennævnte vejledning giver en fugeafstand på op til ca. 5 mm. For at stenene ikke skal forskyde sig når
de vibreres, er det vigtigt at cirklen fuges godt op og fejes ren inden vibrering.
Vi vil til slut gøre opmærksom på, at ovennævnte kun er en vejledning og ikke et udtryk for den eneste
måde, Flex-Line kan lægges på.
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