
SKÖTSELRÅD FÖR
OGLASERAD KLINKER/COTTO

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD

STÄDNING

FLÄCKNYCKEL
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Fläck av: Tas bort med:

FLÄCKBORTTAGNING

Tvålrester, hudavlagringar

Kalk. På ytor utsatta för
vattenspolning bör vid
kalkhaltigt vatten vidstående
rengöring utföras ca 1 gång
per månad, i förebyggande
syfte.

Stearin och tuggummi

Blod

Mögel

Ljummet vatten med ett svagt
alkaliskt rengöringsmedel (pH 9).

Ljummet vatten med surt
rengöringsmedel (pH 1-2). Vid
kraftig kalkbeläggning - använd
syra – typ Klinkerrent

Skrapa försiktigt efter att det torkat
ordentligt.

Kallt vatten

Fog bytes.
(Se allmänna råd avseende bl.a
ventilation.)

Choklad, fett, frukt, glass,
grädde, juice, kaffe, läsk,
saft, te, vin, ägg, öl,
exkrementer, kräkningar,
urin.

Ljummet vatten med ett svagt
alkaliskt rengöringsmedel (pH 9).

Detta skötselråd gäller för oglaserade cottoplattor för
golvbeläggningar samt fogbruk och mjukfog. OBS!
Cottoplattor är en ren lerprodukt utan någon skyddande
glasyr och är därför ömtålig när det gäller tex fettfläckar.
Cottoplattan skall därför behandlas med ett skyddande
medel som tränger ner i plattan (fråga din återförsäljare
vilken typ av behandling de rekommenderar). OBS! att
det är viktigt att fäst– och fogbruk får härda ut innan
våtrummet tas i bruk.
OBS! Vid installation av golvvärme får värmen ej slås på
förrän efter 28 dygn och skall då höjas med 5ºC/dygn till
avsedd temperatur.
(Beroende på val av golvvärmesystem kan härdnings-
tiden variera något, varför man i första hand bör följa
återförsäljarens anvisningar).
För att motverka uppkomst av mögel krävs god ventila-
tion och goda städrutiner.

Gör det till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt
inte vatten bli stående i pölar eftersom kalkhaltigt vatten
kan orsaka fläckar. Golvet kan städas med golvsåpa vil-
ket också gör att golvet får en kontinuerlig skydds-
behandling. Det är viktigt att behandla en fläck så fort
som möjligt p g a att fläcken kan tränga in i den porösa
cottoplattan. (Se fläcknyckel)
BRUKSFOGAR: Cementbruksfogar är porösa, men tä-
tas i någon mån i de fall man använder klinkerolja (fråga
din återförsäljare). Klinkerolja ger oftast en något mör-
kare nyans på fogen. För att hålla fogarna rena från smuts
bör man ha en god städrutin och då i synnerhet i de
delar av utrymmet där vattenbegjutning sker.
SILIKONFOGAR (MJUKFOGAR): Mjukfogarna bör ren-
göras med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (all-
rengöringsmedel, pH 9).
OBS! Starkare rengöringsmedel kan försämra de
antimögelegenskaper som mjukfogen har.

Tag bort fläcken genast!
Vilket rengöringsmedel som skall användas, beror på
fläckens egenskap.
Se fläcknyckel, för att hitta rätt rengöringsmedel.
Det är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar
att rätt rengöringsmedel används. Sådana fläckar kan
annars tränga in i plattan/bruksfogen och bli bestående.
Skölj alltid med rent vatten och eftertorka. Grov stålull
eller skurnylon samt kraftskurpulver kan göra att
cottoplattan skiftar i nyans speciellt om cottoplattan ti-
digare är behandlad med vax.

OBS! Viktigt.
När starka rengöringsmedel används såsom: surt rengöringsmedel, klinkerrent, aceton eller lacknafta etc. bör man
upprepa behandling med ett skyddande medel för att få tillbaka en skyddande yta. När det gäller behandlingar av
oglaserad klinker/cotto, fråga Din återförsäljare för bästa råd.


