Skötsel av marmor & kalksten
Med hänvisningar till häftet
”SKÖTSEL INOMHUS”
Vid skötsel av marmor och kalksten ska man tänka på att den är känsliga för syra och sura medel.
Sura medel som kan orsaka etsade skador är t.ex: Kalklösande medel, rengöringsmedel med pHvärde under 7, kolsyra, citron, vin, vinäger, ättika, fruktjuice mm.
Missfärgning kan uppstå (på marmor, kalksten och även ljus granit) av olja och av starkt färgade
produkter t.ex. blåbär, rött vin, rödbetor, kaffe, te, ketchup, (tänk på att även skärbrädor ofta är
oljade och kan missfärga stenen) Torka bort fläcken omgående för att i största möjligaste mån
undvika infärgning. (läs mer nedan och i broschyren SKÖTSEL INOMHUS).
Tänk på att alltid använda grytunderlägg (gäller all natursten och komposit). Termisk chock
(temperaturförändring) kan orsaka sprickor i materialet.
Innan användning (läs mer i broschyren SKÖTSEL INOMHUS på sid 8).
Innan ni börjar använda bänkskivorna/fönsterbänkarna ska ni mätta dem med en såpablandning av
vatten och såpa. Använd en mer koncentrerad såpablandning (ca 50 ml i 5 liter vatten). Detta ska
man upprepa till man märker att såpan lägger sig ”utanpå” stenen och ytan blir flammig/grimmig.
Rengör då med varmt vatten och ev. Allrent med pH-värde över 7, torka av.
Marmor/kalkstenen bildar tillsammans med såpan ämnet kalktvål. Det ger rätt porfyllnad i
marmorn/kalkstenen utan att täta stenens porer. Stenen får därmed ett mycket bra ytskydd.
Vid användning/städning (läs mer i broschyren SKÖTSEL INOMHUS sid 8-10).
Efter såpamättningen ovan städas bänkarna av med normal såpablandning (ca 10–25 ml i 5 liter
vatten). Fortsätt med detta vid din ”dagliga” städning (tips! Blanda färdigt på en sprayflaska)
Växelbruk: För bästa skötsel av marmor/kalksten rekommenderas växelbruk. Vilket innebär att
man efter ett antal städningar med såpablandning (när ytan blir flammig/grimmig), växlar och
torkar av bänkarna med rengöringsmedel (t.ex. Allrent med pH-värde 7 eller högre) blandat med
varmt vatten. Torka därefter av med varmt vatten och såpa in bänkskivorna på nytt med mer
koncentrerad såpablandning. Återgå sedan till normal såpablandning igen.
Fläckborttagning/missfärgning (läs mer i broschyren SKÖTSEL INOMHUS sid 9-11).
Torka bort fläcken omgående för att i största möjligaste mån undvika infärgning. Missfärgade
fläckar kan vara mycket svåra eller omöjliga att få bort på marmor/kalksten. Var försiktig när du
försöker ta bort en fläck så du inte förvärrar fläcken eller skadar stenen. Välj så enkla metoder som
möjligt framför kemikalier. Försök först suga upp fläcken med hushållspapper och sedan fuktig duk
med varmt vatten och diskmedel/Allrent. Bearbeta fläcken utifrån och in så inte fläcken blir större.
Om fläcken fortfarande är kvar, fukta/blöt med lösningsmedel t.ex. thinner som löser upp fläcken
och torka av enligt ovan. Om inte detta hjälper kan man prova använda ”pastametoden” som är
effektivare.
Pastametoden: Fukta/blöt först fläcken med lösningsmedel t.ex thinner. Blanda sedan en ”pasta”
av thinner och kritapulver som du lägger på fläcken. Låt pastan ligga på tills den har torkat. Borsta
bort ”pastan” och tvätta med varmt vatten. Vid behov upprepas behandlingen. Prova först på liten
yta. Tvätta ytan noga med vatten och Allrent efteråt och såpa in med mer koncentrerad
såpablandning.
Detta kan vara bra att ha hemma!
• Naturlig såpa fri från tillsatser
• Thinner (Lösningsmedel)

•
•

Allrent med pH-värde 7 eller högre
Kritapulver (finns att köpa i färghandel) alt potatismjöl
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