
Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70’er parcelhus for 

9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede 

efter 6 år var bordpladerne ridsede og kedelige. De var svære at renholde og 

var sjældent præsentable. Overfladen krævede løbende slibning og 

oliebehandling, hvilket ikke var hensigtsmæssigt for en travl familie med to 

små børn.  
 
De ønskede sig et nyt køkkenbord som var nemt at holde rent og samtidig 

kunne tåle varme, vand og slid. Jennifer og Kristian havde tænkt på at bruge en 

gulvflise som bordplade da den antageligt måtte være yderst slidstærk. Parret 

tog derfor kontakt til Mosaikhjørnet, som er specialist indenfor fliser, klinker og 

mosaik.  
 
 
 

Gulvfliser som køkkenbordplade 



Konsulenten fra Mosaikhjørnet lyttede til 

parrets ønsker og bekræftede dem i den 

gode idé ved at bruge fliser om bordplade. 

De gennemgik køkkenets daglige funktioner 

og konsulenten rådgav parret til at vælge 

store 60 x 60 cm. fliser. Dette havde den 

fordel at der ville komme færre samlinger 

og at fliserne næsten ville passe til 

køkkenbordets dybde. Parret valgte en 

næsten sortfarvet flise med et særligt spil i 

overfladen. Den Italienske flise hed 

Magnetic Antracit. 
 
Parret havde forbehold for en traditionel 

fuge som nemt ville samle skidt og 

bakterier. Mosaikhjørnet havde også her en 

løsning. De havde et produkt fra Italienske 

Litokol. Det var en 2-komponent epoxy-fuge 

som var vandtæt og komplet afvisende 

overfor bakterier og andet skidt. Den 

fandtes i mange flotte farver og med 

mulighed for at tilsætte glimmer som en 

spændende effekt. Valg af fugefarve faldt 

på lysegrå med sølvglimmer, som ville 

komplimentere den mørke gulvflise. 

Mosaikhjørnet klædte Kristian Obel Romeyke på til dette spændende gør-det-selv 

projekt, som gjorde det muligt at ændre køkkenet og give det et individuelt udtryk. 
Valget af gulvflise som køkkenbordplade skulle vise sig at  opfylde alle parrets krav 

og forventninger. Bordpladen tåler stort set alt - hverken dej, varme gryder, krater 

fra porcelænsfade eller rødvin er længere en udfordring. Overfladen er ridsefast 

og resten klares med en lunken klud og bordpladen står som ny. 
 
Følg Kristian i reportagen step by step – og se hvordan køkkenet får et gevaldigt 

facelift. Køkkenet fik ny bordplade, stænk belægning ved komfuret, ny belægning 

på bardisken samt ovn-tårnet.  



1 - Forberedelse 
Den gamle træbordplade blev 

tilpasset med rundsav, så den kunne 

fungere som underlag til den nye 

overflade. 

2 - Skær den gamle bordplade til 
Træbordpladen havde et 

dybdemål på ca. 62 cm og skulle 

tilpasses den nye flise på 60 cm. 

3 - Alle kanter er skåret  
Det gamle køkkenbord med afskårede kanter som passer til den nye flise.  



4 - Afmontering af vask 
Familien valgte samtidig at udskifte 

den gamle vask med en ny ridse- og 

syrefast vask fra BLANCO. 

6 - Hele bordpladen limes 
Der limes på hele pladen og især yderkanterne bliver limet grundigt så de 

ikke slipper senere. 

5 - Limning af Wedi vådrumsplader 
For at sikre ordentlig vedhæftning 

mellem den gamle bordplade og 

Wedi-pladen, blev der brugt en 

kvalitets Duporit Lim. 



7 - Wedi pladen sættes fast 
Pladen er standard 60 cm bred og passer 

perfekt. Det er derfor kun længden der 

skal tilpasses. Wedi pladerne er godkendt 

til vådrum og giver en helt plan overflade. 

8 - Plader på alle flader 
Wedi pladerne fås i mange tyk- 

kelser. Her er valgt en plade på 12 

mm som sammen med den gamle 

bordplade giver en ønsket tyk-

kelse på samlet 40 mm. 

9 - Ny vask 
Familien har valgt en ny sort vask fra BLANCO 

som er vedligeholdelsesfri og ridsefast. 



10 – Opmåling  
Grundig opmåling af nyt hul til vask og 

centrering i forhold til underskab. 

11 - Nyt hul til vasken 
Den nye vask har andre mål end 

den gamle. Hullet saves nemt med 

en gammel fugsvans. 

12 - Montering af ny vask 
Vasken blev monteret og underlimet for 

at sikre at samlingen mellem bordplade 

og vask blev vandtæt. Det er samme lim 

fra Sika som blev brugt tidligere. 



13 - Lister til samlingerne 
I samråd med Mosaikhjørnet blev 

der valgt en blank aluminiumsliste 

med skrå forkant. 

14 - Tilpasning af kantlister 
Alle lister blev tilpasset på 

længden med en almindelig 

nedstryger. 

15 - Samlinger i 45 grader 
Samlingerne blev skåret i smig. 

Dette krævede stor præcision for 

at opnå et pænt resultat.  



16 - Fliseklæb 
Der er valgt at bruge en flexibel 

fliseklæb fra LIP. 

17 - Påføring af fliseklæb 
Den grundigt blandede fliseklæb 

påføres Wedi plade i et jævnt lag 

med tandspartel 



18 - Hele bordpladen får fliseklæb 
Der påføres LIP-fliseklæb på hele 

bordpladens længde således at 

fliserne kan lægges i én arbejdsgang. 
  

19 - Kantliste påsættes 
Den blanke aluminiumsliste 

bliver leveret med en 

indstøbningskant til at sikre 

ordentlig montering. 

20 - Montering af liste 
Listen trykkes ned i den våde klæb 

umiddelbart inden lægning af 

fliserne. 



21 - Fliserne lægges 
Alle fliser trykkes godt ned i flise- 

klæben. Fliserne måler 60 x 60 cm 

og passer perfekt som bordplade.  

22 - Liste og fliser holdes på plads 
Listen trykkes ind til kanten af flisen 

og der tjekkes at listens overkant og 

flisen flugter hinanden. De holdes på 

plads med skruetvinger imens flise- 

klæben tørrer.  

23 - Den nye bordplade 
Fliserne sidder nu fast sammen med den flotte blanke forkantliste.  



24 - Væg under bardisk 
Der limes nye mosaikfliser direkte på 

gammel overflade. Fliseklæben påføres 

i et jævnt lag med en tandspartel 

25 - Opsætning af mosaikker 
Mosaikkerne måler 7 x 3,5 cm og bliver 

leveret på net á 30 x 30 cm. Her blev 

der plads til 4 stk. i højden. Mosaikker 

på net trykkes nemt på plads i den 

våde fliseklæb.  
 

26 - Liste monteres 
Den blanke liste monteres for at skjule 

samlingen mellem væg og bord, og 

giver samtidig en flot effekt sammen 

med de sorte fliser. 
Listen monteres med samme Duporit 

lim som brugt tidligere. 



28 - Tjek løbende 
Der tjekkes løbende at 

nettene med mosaikker 

sidder præcist. 

29 - Flot ny overflade 
Her ses tydeligt det flotte farvespil de 

sortblanke mosaikker giver i dagslys. 

30 - Den færdige stænkplade 
Før havde familien ingen stænkplade 

bag kogepladerne hvilket gjorde det 

svært at holde væggen ren. 

27 - Væg bag komfur / Stænkplade 
På væggen bag kogepladerne monteres 

ligeledes samme mosaikker.  



31 - Fugning af flisesamlinger 
I samråd med Mosaikhjørnet blev 

der valgt en 2-komponent epoxy 

fuge som giver en hård og vandtæt 

overflade.  

32 - Fugemassen blandes 
I den 2-komponente fugemasse 

blandes en sølvglimmer som giver 

en flot effekt i den færdige fuge. 
 

33 - Påføring af fugemasse 
Fugemassen har en behagelig konsistens og der kan nemt arbejdes med 

den i 2-3 timer før den begynder at hærde. 



34 - Rens grundigt 
Overskydende fugemasse vaskes først af med vand og svamp og til sidst 

med et tilhørende rensemiddel. Fugerester kan fjernes op til 24 timer 

efter påføring. 

35 - Færdig bordplade 
Ny bordplade med hårde fuger hvor hverken bakterier, farve fra rødvin 

eller fødevarer som f.eks. dej kan sætte sig fast. 



36 - Fugning omkring vask 
Fliser og vask sidder med 

passende afstand på ca. 5 

mm og flugter hinanden. 

Inden der fuges bliver der 

dækket grundigt af med 

malertape. 
 

37 - Afdæk grundigt 
Der var ikke kendskab til 

vaskens reaktion på epoxy 

fugemassen og især ikke på 

det tilhørende afrensnings- 

produkt, og derfor blev der 

dækket grundigt af. Resultatet 

blev rigtigt godt. 

38 - Fugning af væggene 
Det færdige resultat af de fugede mosaikker på væggen. I dagslys ser man sølv 

effekten tydeligt i fugen. 



39 - Vindueskarmen 
Vindueskarmen er beklædt med 

mosaikker og niveauet er hævet 10 mm i 

forhold til bordpladen. 

40 - Samspil mellem fliser og mosaikker 
Det færdige resultat af fliser og fuge ved vasken.  



41 - Ny bardisk 
Det færdige resultat af bardisken med blank kantprofil, som giver lange 

linjer og mosaikker placeret under, som har samme overflade som fliserne. 

42 – Bardisk fra modsat side 
Det nye look bliver flot komplimenteret 

af to barstole.  



44 - Det færdige resultat 
Nye fliser oven på de gamle bordplader og lidt mosaikker på væggene og i 

vindueskarmen og så har man et helt andet køkken. 

43 - Topplade på ovn-tårn 
Køkkenelement med 

indbygningsovn er placeret i 

forlængelse af bardisken. Top- 

pladen har også fået fliser på. 


