
Har du valt en granityta har du valt ett homogent naturmaterial med hög användarkomfort, som både är tåligt och 
lättskött. Materialet tål värme och håller sin polerade glans även om ytan utsätts för hårt slitage och andra  
påfrestningar. Den hårda stenens egenskaper gör dessutom granitytan mindre känslig än en del andra stensorter. För 
att ytan skall behålla sitt sköna utseende på sikt, lönar det sig dock att ta hand om och underhålla ytan på rätt sätt, 
anpassat efter materialets egenskaper.

För daglig rengöring av ytor i granit används lämpligen en mikrofiberduk fuktad med vatten. 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 användas eftersom 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. En 
polerad kalkstensyta som utsätts för starka syror kan få etsade, matta fläckar, varför ett PH-neutralt rengörings-
medel är av högsta vikt.

Årligt underhåll
För att skydda granitskivan bör ytan impregneras ett par gånger per år. Även om en svart granityta tack vare 
dess täta porer i regel är mer resistent mot fläckar än en ljusare natursten, rekommenderas årlig behandling 
med en oljebaserad impregnering. Detta skapar ett luktfritt och osynligt skydd av ytan, som gör den mindre 
porös och absorberande. Tänk på att ytan skall vara torr och ren innan impregneringsoljan appliceras, följ  
därefter den valda produktens användningsanvisning. Produktrekommendation: Steinfix 100+, en luktfri  
specialprodukt med NANO-effekt för impregnering/porfyllning av alla typer av natursten, betong, terrazzo m.m.

Behandling av ny granitskiva
En ny granitskiva med slipad yta bör efter montage behandlas med 3 delar såpa och 7 delar ljummet vatten. 
Detta för att mätta porerna i stenen. Jobba upp ett lödder och torka sedan av ytan med en ren trasa – upprepa 
behandlingen ett flertal gånger och skölj med vatten emellan.
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SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

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.
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KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

TIPS

- Använd gärna endast en trasa lätt fuktad med  
vatten vid rengöring. Om rengöringsmedel är  
nödvändigt, se till att välja ett milt och PH-neutralt 
sådant.

- Impregnera gärna ytan var 4-12 månad, beroende 
på hur flitigt den används. 

- Daglig rengöring av stenskivan kan ibland skada  
stenskivan mer än bevara den. När ytan tvättas  
ofta med kemiska medel riskerar att tvätta bort  
impregneringen som skyddar stenskivan.


