
SKÖTSELRÅD FÖR
GLASERAD KERAMIK

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 kalk-
haltigt vatten vidstående ren-
göring utföras ca 1 gång per
månad, i förebyggande syfte.

Asfalt, gummi, olja, skokräm,
sot, färgkritor, tusch, läppstift
eller parfym

Stearin och tuggummi

Blod

Ljummet vatten med ett svagt
alkaliskt rengöringsmedel (pH 9)

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

OBS! DU KAN UNDVIKA VATTENSKADOR GENOM ATT:

Tvättnafta, lacknafta, aceton

Skrapa försiktigt efter att det torkat
ordentligt. Därefter aceton,
lacknafta

Kallt vatten

– minst en gång per halvår rensa golvbrunnen samt kontrollera att
klämringen sitter fast.

– undvika håltagningar i själva våtzonen för tvålkoppar och dylikt.
Om håltagning måste utföras skall infästningen tätas med
tätningsmedel som rekommenderats av tätskiktsleverantören
(Se monteringsanvisningen)

Detta skötselråd gäller för glaserade golvbeläggningar
och väggbeklädnader samt fogbruk och mjukfog. OBS!
Det är viktigt att fäst- och fogbruk får härda ut innan
våtrummet tas i bruk.
OBS! Vid installation av golvvärme får ej värmen slås på
förrän efter 28 dygn och skall då höjas med 5°C/dygn
till avsedd temperatur.
(Beroende på val av golvvärmesystem kan härdnings-
tiden variera något, varför man i första hand bör följa
leverantörens anvisningar).
För att motverka uppkomst av mögel krävs god ventila-
tion och goda städrutiner.

Tag bort fläcken genast!
Detta är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar,
t ex asfalt, gummiklacksmärken, skokräm, läppstift och
hårfärgningsmedel. Sådana fläckar kan annars vandra in
i bruksfogen och bita sig fast. Eftertorka alltid med rent
vatten. Grov stålull eller skurnylon samt kraftskurpulver
repar och mattar ner den glaserade ytan.

GOLV: Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts.
Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner det i golv-
brunn med en duschraka. Golvet bör städas med ett
svagt alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel,
pH 9). Eftertorka med rent vatten. Var noga med att
rengöra golvbrunnen från hårrester och hudavlagringar.
Golvbrunnar tillverkade fr.o.m. 1991 har i de flesta fal-
len löstagbara vattenlås vilket gör det lättare att rensa
golvbrunnen. Man tar helt enkelt och lyfter upp vatten-
låset ur golvbrunnen och tömmer ut smutsen på lämp-
ligt ställe och därefter återmonterar densamma. Vid
tveksamhet, ring golvbrunnsleverantören eller din en-
treprenör.
VÄGG: I allmänhet räcker avtorkning med fuktad duk
eller svamp. Vid behov tillsätts ett svagt alkaliskt ren-
göringsmedel (allrengöringsmedel pH 9). Gör till vana
att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar
(duschplatser, vid badkar och tvättställ etc) för att und-
vika kalkavlagringar. Kraftigt präglade plattor (typ re-
lief och rustika plattor) är mer känsliga för nedsmuts-
ning. Vid behov kan en mjuk borste användas för att få
väggen ren. Om vattnet är mycket hårt kan det vara
lämpligt att efter användning av våtutrymmet torka av
väggen för att undvika kalkbeläggningar. Om kalk-
beläggningar ändå uppstår bör kakelväggen och fogen
först fuktas med vatten, varefter väggen rengörs med
ett surt rengöringsmedel (pH 1-2). Skölj noga med rent
vatten. OBS! Detta råd gäller även golv. Torka väggen
torr. Se till att våtutrymmet är väl ventilerat.
BRUKSFOGAR: Cementbruksfogar är till skillnad från
de glaserade plattorna porösa. För att hålla fogarna rena

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)

från smuts bör man ha en god städrutin och då i syn-
nerhet 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 rengöringsme-
del kan försämra de antimögelegenskaper som
mjukfogen har.

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

Mögel


