skötselanvisning för kakel & klinker

allmänna råd

Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria. Normalt krävs
endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid
spill.
Regelbunden rengöring – dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller
svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.
OBS! Använd ej grönsåpa eller andra tvättmedel med hög tvålhalt eller för hög
tvättmedelskoncentration i tvättvattnet. Dessa lämnar kvar en fet hinna som
drar till sig smuts.
Vissa av nedanstående rekommendationer är hämtade från Byggkeramikrådets skötselanvisningar. Läs mer på www.bkr.se.

fläckar
livsmedelsfläckar, öl/vin, fett
tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller
målarsoda.
maskinoljefläckar, asfaltfläckar,
skrapmärken av gummi eller
stearin/paraffin tas bort med
organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd)
eller rengöringsbensin.
rostfläckar, kalkfläckar eller
skrapmärken av stål/järn tas
bort med surt rengöringsmedel
i vatten, såsom ”Klinkerrent”,
ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.
färgfläckar som torkat tas bort
mekaniskt med rakblad eventuellt
kombinerat med värmepistol. Kraftigt färgade fläckar kan blekas med
hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.

Klinkergolv
- granitkeramik / glaserad klinker
Daglig rengöring görs normalt med
torrmoppning för att samla upp
partiklar och damm. Veckorengöring
görs med våtmoppning med vatten
och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.
OBS! För oglaserade golvklinker,
cementplattor är det viktigt att
behandla plattorna för att göra golvet
tåligt mot smuts och därmed mer
lättstädat. Vi rekommenderar att
man använder Filas produkter.
Rengöring av kalkavsättningar
På väggar i våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas
över tiden i områden med kalkrikt
vatten. Kalken kan avlägsnas genom
våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH
2 – 5). Inför sådan rengöring måste
alltid fogarna mättas med vatten före
behandlingen så att inte surt vatten
tränger in i fogarna och löser upp
cementen i fogmassan. Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs
mycket noggrant med rent vatten.

På golv i våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, kalkavsättningar
bildas och detta behandlas på samma
sätt som för väggar. Möjligen med
extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före behandlingen
och på rengöringen med rent vatten
efter behandlingen, så att inget surt
rengöringsmedel påverkar fogarna.
Fogar
Fogar i dusch/badutrymmen kan
över tid få en beläggning av tvåloch hudrester. Denna beläggning är
grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar
av silikonmaterial kan i sig själva
utgöra grogrund för mögelpåväxt.
Fogar i dessa områden måste därför
regelbundet rengöras med svagt eller
medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande
sköljning med rent vatten. Moderna
cementbundna fogmassor har oftast
en vattenavvisande karaktär, som
påtagligt minskar risken för mögelpåväxt och minskar rengöringsbehovet
över tiden.
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Kakelväggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell
eftertorkning.

