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Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter 
sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt  
naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga  
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet 
och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid 
framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är 
du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Carraramarmorn är ett naturmaterial, vilket gör att naturliga brister förekommer. Det är ett varierande material med 
stora skiftningar mellan blocken. Förutom marmorns färg- och mönsterskillnader, karakteriseras naturstenen av  
kristaller, ådror och schatteringar i grått och svart. Det kan även förekomma små gropar och skåror, så kallade 
”Tarolli”. Dessa är dock sällan mer än ett par millimeter breda eller djupa och de bör ej betraktas som en skada – de är 
snarare en del av charmen med materialet. 

Marmor är en porös kalksten som lätt absorberar vätska, vilket gör materialet särskilt känsligt mot spill, i synnerhet 
mot frätande eller färgade vätskor – men även vatten. Förutom starka rengöringsmedel kan ytan också skadas av  
triviala frätande vätskor som t.ex. citron- och fruktjuice. Därför är det mycket viktigt att allt eventuellt spill omedelbart 
torkas upp för att undvika missfärgningar. Tänk också på att omedelbart avlägsna t.ex. fett- och oljefläckar, för att  
förhindra att de tränger in i stenen och lämnar bestående skador. Materialet tål värme i måttliga mängder under 
kortare perioder, men mycket varma föremål bör aldrig placeras direkt på ytan, eftersom detta kan orsaka märken 
och sprickor. För att bevara naturstenens exklusiva och sköna utseende på sikt, behöver det underhållas på rätt sätt. 
Marmorns känslighet för luftföroreningar, innebär dock att utseendet på stenplattan trots noggrant underhåll kommer 
att förändras över tid och få sin egen patina – vilket är en del av tjusningen med materialet.

För daglig rengöring av marmorytor används lämpligen endast en lätt fuktad mikrofiberduk. Vid eventuella  
fläckar eller lättare nedsmutsning kan ett vanligt rengöringsmedel i form av naturlig såpa användas. Eftersom 
ytan är känslig mot syror är det dock viktigt att välja ett PH-neutralt medel, t.ex. Grumme Grönsåpa eller  
Steinfix 60. Ett surt eller basiskt rengöringsmedel bör aldrig användaseftersom detta kan skada ytan. Det gäller 
bl.a. kalkavlägsnande rengöringsmedel som t.ex. toalettrengöringsmedel – dessa medel skadar stenens yta och 
kan orsaka frätskador. Detta gäller även andra sura vätskor som t.ex. vin, vinäger, ättika, kolsyra, fruktjuice etc.

Årligt underhåll
För att upprätthålla materialets skydd mot yttre påfrestningar som fläckar och repor, bör marmorn  
ytbehandlas med en särskilt anpassad marmorolja några gånger per år. Denna typ av impregnerings- 
behandling minskar materialets absorptionskapacitet och reducerar materialets känslighet mot fläckar och 
dylikt. Till behandlingen används gärna en oljebaserad produkt med NANOeffekt, vilket ger ytan ett luktfritt och 
osynligt skydd. Tänk på att ytan skall vara torr och ren innan impregneringsoljan appliceras, följ därefter  
produktanvisningen. Om ytan snabbt absorberar det första lagret impregneringsolja, innebär det att materialet 
är mycket poröst och behandlingen bör då upprepas ytterligare en till två gånger.
Produktrekommendation: Steinfix 100+ – en luktfri specialprodukt med NANO-effekt för impregnering/porfyllning av 
alla typer av natursten, betong, terrazzo m.m.

Behandling av ny marmorskiva
En ny marmorskiva med polerad yta bör efter montage mättas för att ge ytan ett bra ytskydd och rätt porfyllnad, 
utan att för den sakens skull täta stenens porer. Detta görs med en koncentrerad såpablandning (2–5 ggr den 
normala). Jobba upp ett lödder och torka sedan av ytan med en ren trasa. Behandlingen upprepas ett flertal 
gånger tills dess att såpan lägger sig ”utanpå” stenen och ytan blir flammig. Skölj med vatten mellan  
behandlingarna.
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