
 

Tillykke med din nye terrasse eller indkørsel fra Gastro & Garden.  

 

For at du som kunde får det bedst mulige resultat, medfølger denne manual til nedlægning af brudfliser. 

Manualen dækker både over terrasser og indkørsler.  

En terrasse eller indkørsel lagt med brudfliser giver et utroligt flot resultat, med farvespil og mønstre som 

ikke kan kopieres.   

Man skal dog være forberedt på at der, for at opnå det ønskede resultat skal ligges lidt mere arbejde i end 

ved en normal terrasse. Vi har derfor lavet denne manual som hjælper dig med at få netop det ud af 

produktet som du ønsker.  

Metoderne for nedlægning af terrasse og indkørsel er meget det samme, men mængderne varierer.  

Hele processen består af tre elementer. Et underlag, selve belægningen og en fuge.  

Underlaget 

Til terrasse skal der bruges et lag stabilgrus på ca. 10 cm. Dette lag skal lægges og stampes med et fald på 

en cm pr. meter Til indkørsel anbefaler vi 15 cm stabilgrus.  

Du kan nu vælge om du vil lave din belægning i beton eller i sand. Som udgangspunkt anbefaler vi sand, 

men en løsning i beton har den fordel at du undgår ukrudt. Grunden til at vi anbefaler sand er fordi du ikke 

risikerer at stenen forstspringer (løsner sig fra betonen). Dette kan ske hvis dine fuger ikke bliver tætte og 

der kommer vand under belægningen.  

Vælger du sand/brolæggergrus (ca 0,4 – 0,8 mm) skal dette lægges i et lag på 5-10 cm. Dette er laget som 

fliserne arbejdes ned i for at få en flot og plan overflade. Da stenene varierer i tykkelse, kan man ikke blot 

trække af i en plan overflade og stampe sandet. Man skal i stedet have et forholdsvis løst lag sand at 

arbejde stenen ned i. Sørg for at banke stenen godt til så man får et fast underlag.  

Vælger du beton, laves en god tyk blanding som ikke løber væk. Dette gør at du kan støbe en lille del ad 

gangen. Betonen skal have en konsistens der kan formes til en lille bold. (Det vi kalder jordfugtig beton)  

Belægningen 

Til terrasser anbefaler vi en minimumsstentykkelse på 2 cm ved nedlægning i sand. Ved nedlægning i beton 

kan en stentykkelse fra 1 cm og op benyttes. Er der tale om en indkørsel anbefaler vi en minimumstykkelse 

på 3cm uanset underlag.  

Start med at spule fliserne rene for jord- og sandrester hvis der skulle være nogle.  

Vi anbefaler at man lægger en god portion af fliserne ud ved siden af hvor de skal benyttes, for at få det 

bedst mulige overblik og for nemmere at kunne samle ”puslespillet” med så lidt bearbejdelse af stenen som 

muligt.  

Det er målet at mellemrummet mellem fliserne varierer fra 1-3 cm. alt efter smag. For at dette kan lade sig 

gøre, er det muligvis nødvendigt at tilpasse nogle af stenene. Dette kan gøres ved at skære halvt igennem 

stenen med en vinkelsliber og så banke den af med en hammer. Derefter bankes kanten, så det matcher 

kanterne på de andre sten.  



 

 

Fugen 

Du skal nu have fuget din terrasse eller indkørsel. Har du benyttet sand som underlag, anbefaler vi enten 

sand eller en semihærdende fuge som vandet kan trænge igennem, men som stadigt låser stenene og 

mindsker væksten af ukrudt.  

Har du benyttet beton, vil almindelig eller farvet beton være at foretrække som fuge.  

Rengøring 

Hvis du har lagt din belægning i beton, kan der være brug for en grundig rengøring.  

Der findes mange forskellige rengøringsmidler til at komme af med der man kalder fugeslør. Vi anbefaler at 

du anvender det de har i dit nærmeste byggemarked.  

OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og 

emaljer tåler ikke syre. 

 

Du er nu færdig og er klar til at nyde din nye terrasse eller indkørsel! 

Hvis du skulle have lyst til at være med i vores årlige fotokonkurrence så indsend 

billeder af dit projekt til mail: Foto@gastrogarden.dk  

Du er også meget velkommen til at dele dine billeder på Instagram eller Facebook og 

tagge os, så andre også kan blive inspireret til at få en flot ny terrasse eller indkørsel.  

Ved indsendelse af billeder, giver du tilladelse til at Gastro & Garden og samarbejdspartnere må 

benytte dem som markedsføring.  
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