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STÄDINSTRUKTIONER FÖR KALKSTEN / MARMOR – BYGGSTÄDN ING / ”NY STEN” 
 
GOLV 
Grovsopa och dammsug golvytan noga. Om golvet varit dåligt skyddat under byggtiden kan 
stänk eller andra rester av cementbruk förekomma. Dessa kan vara mycket svåra att 
avlägsna, och skall mekaniskt avlägsnas på lämpligt sätt beroende på ytbearbetning.  
 
Syror skall EJ användas då dessa kan skada stenen. Syror kan orsaka frätskador i stenen 
som är mycket svåra att återställa. 
 
Efter dammsugning och torrmoppning rengörs stenytan med en rengöringslösning av naturlig 
Grumme såpa, genom svabbning eller med kombimaskin.  
Ibland förekommer en tunn ”cementhinna” på stenen beroende på för dålig rengöring efter 
fogning med fogmassa. Om hinnan ej avlägsnas vid skurning kan ytan skuras med nylonduk 
och vatten och därefter återupprepas skurning med såpa/tvållösning enligt ovan. 
 
För att uppnå den rekommenderade balanspunkten där stenplattans yta mättats med såpa 
påföres såpalösningen ca 15-20 gånger tills ytan mättats med såpa/tvållösningen. Därefter 
torrmoppas golvytan varvid eventuellt överskott av såpa arbetas in i stenytan. 
 
En av såpa/tvål övermättad yta, som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt 
neutralt allrengöringsmedel och torrmoppas därefter. 
 
 
FÖNSTERBÄNKAR, BORDS- OCH BÄNKSKIVOR 
Stenen rengöres efter montering med en såpa/tvållösning, ex. Grumme såpa. För att uppnå 
ett skydd av stenytan mot fläckar kan såpa/tvållösningen påföras upprepade gånger tills ytan 
mättats. Alternativt kan en olja, ex. paraffinolja, användas för att uppnå samma effekt. 
 
  
STÄDINSTRUKTIONER - REGELMÄSSIG STÄDNING 
 
Använd så torra metoder som möjligt såsom torrmoppning eller dammsugning. Vid bunden 
smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa/tvål, ex. Grumme såpa, i kombination 
med fukt/våt-moppning eller kombimaskin. Vid regelbunden användning av såpa/tvållösning 
tillförs stenen den balanserade porfyllnad som är nödvändig som ytskydd.  
 
En av såpa/tvål övermättad yta, som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt 
neutralt allrengöringsmedel och torrsvabbas därefter. 
 
 
STÄDINSTRUKTIONER – PERIODISK STÄDNING 
 
Vid fläckborttagning gäller generellt att rengöringsmedel som innehåller syror, salter eller 
kalklösningsmedel Ej skall användas. Fläckborttagning skall ske med stor försiktighet. 
Generellt gäller att en snabb behandling är viktig för att förhindra fläckens spridning i stenen. 
Prov bör göras med enkla metoder före bruk av kemikalier. Vid användning av lösnings- och 
rengöringsmedel skall skyddsföreskrifter följas.  
 
För ytterligare information se Skötsel Inomhus utgiven av Sveriges Stenindustriförbund. 


