SKÖTSELRÅD FÖR
GRANITKERAMIK
Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD

FLÄCKBORTTAGNING

Detta skötselråd gäller för granitkeramik (porcelain tiles)
för golvbeläggningar samt fogbruk och mjukfog.

Tag bort ﬂäcken genast!
Vilket rengöringsmedel som skall användas, beror på
ﬂäckens egenskap.

OBS! Det är viktigt att fäst- och fogbruk får härda ut
innan rummet tas i bruk. OBS! Vid installation av golvvärme får värmen ej slås på förrän efter 28 dygn och
skall då höjas med 5°C/dygn till avsedd temperatur.
(Beroende på val av golvvärmesystem kan härdningstiden variera något, varför man i första hand bör följa
återförsäljarens anvisningar).

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 bruksfogen och bli bestående. Skölj
alltid med rent vatten och eftertorka.

STÄDNING
Gör det till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt
inte vatten bli stående i pölar eftersom kalkhaltigt vatten
kan orsaka ﬂäckar. Golvet bör städas med ett svagt
alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel, pH 9).
Eftersom granitkeramik är ett icke vattenabsorberande
material ﬁnns det inget behov av att använda impregneringsmedel eller vax som skyddsbehandling då detta kan
medföra ökad halkrisk.
BRUKSFOGAR: Cementbruksfogar är porösa. För att hålla
fogarna rena från smuts bör man ha en god städ-rutin
och då i synnerhet i de delar av utrymmet där vattenbegjutning sker.
SILIKONFOGAR (MJUKFOGAR): Mjukfogarna bör
ren-göras med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel, pH 9)
OBS! Starkare rengöringsmedel kan försämra de
antimögelegenskaper som mjukfogen har.

FLÄCKNYCKEL
Fläck av:

Tas bort med:

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).

Tvålrester, hudavlagringar

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

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

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

Stearin och tuggummi

Skrapa försiktigt efter att det torkat
ordentligt. Lacknafta eller aceton.

Blod

Kallt vatten eller blekningsmedel.

Mögel

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

OBS! DU KAN UNDVIKA VATTENSKADOR GENOM ATT
– minst en gång per halvår: Rensa golvbrunnen och kontrollera att
klämringen i golvbrunnen sitter fast.
– undvika håltagning i duschutrymmet för tvålkoppar och dylikt.
Om håltagning måste göras: Täta hålet med AquaTät eller
likvärdigt innan föremålet monteras. Se tillverkarens anvisningar.
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Fäst den här skötselanvisningen på insidan av städskåpet.

För att motverka uppkomst av mögel krävs god ventilation och god städrutin.

