
 
Skötselråd   

  

Keramiska golv- och väggplattor är underhållsfria. Det enda som behövs är normal 

veckostädning och avtorkning om plattorna blir nedsmutsade. Här följer mer utförliga 

skötselråd för keramiska vägg- och golvplattor, beroende på användningsområde.   

  

Väggar 

Kakelplattor och glaserade klinkerplattor 

Torka av ytan med en fuktig trasa och torrtorka därefter. Tvål-, schampo- eller fettrester kan 

enkelt tas bort med ett alkaliskt rengöringsmedel. Torka sedan torrt.  

 

Eventuella kalkstänk kan lösas upp med ett s.k. kalkborttagningsmedel (svag syra), som sedan 

sköljs av och torkas torrt. 

 

Kakelplattor med dekor kan missfärgas av syra och repas vid användning av sträva svampar. 

Rengör istället med en mjuk svamp och torka av med en mjuk trasa. 

 

Golv  

Oglaserade, ej tätsintrade plattor 

Rengör golven med såplösning, som på sikt ger en djupare färgton och en svagt glansig, 

skyddande yta. För att påskynda denna effekt och för att göra golven mer lättstädade kan man 

behandla plattorna med s.k. klinkerolja, som går ner i porerna och inte lägger sig som en 

hinna på ytan. Behandla innan golvet tas i bruk och upprepa vid behov (2-3 ggr/år). 

 

Tänk på att aldrig använda bonvax eller andra produkter som inte är avsedda för keramiska 

plattor. Svårare fläckar, som inte såplösning klarar av, kan tas bort med alkaliskt eller surt 

rengöringsmedel. 

 

Mycket porösa, oglaserade s.k. Cottoplattor måste impregneras med en för ändamålet avsedd 

produkt. Detta gäller inte om plattorna redan är impregnerade vid tillverkning. 

 

Oglaserade, tätsintrade plattor  

För veckostädning och fläckborttagning gäller samma rekommendationer som för ej 

tätsintrade plattor. Men vill skillnad dessa krävs normalt ingen behandling med klinkerolja. 

Dock har vissa plattor ändå en ytporositet och då kan klinkeroljebehandling underlätta vid 

städning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Granitkeramik 

För oglaserad granitkeramik krävs i regel endast svagt alkaliskt rengöringsmedel, ex allrent. 

Såpalösning och klinkerolja får ej användas på denna produktkategori. 

 

Glaserade plattor och mosaik 

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel vid veckostädning. Eftersom smuts har 

svårt att fästa på glaserade ytor kan fett- och kalkfläckar lätt tas bort med ett alkaliskt eller 

surt rengöringsmedel. 

Behandla aldrig glaserade plattor med klinkerolja. 

 

Fogar 

Cementbruksfogar är porösa men viss tätning uppnås vid behandling med klinkerolja. Tänk 

på att oljan ger en mörkare nyans på fogen. Det finns även ”kakel & fog” skydd att köpa hos 

din fackhandel för att behålla det ursprungliga utseendet på fogen samt underlätta städning. 

 

I fuktiga utrymmen med dålig ventilation finns risk för svamptillväxt (mögel). 

Cementbruksfogen är alkalisk vilket hämmar tillväxten och städar man ofta med alkaliska 

rengöringsmedel samt vädrar ut emellanåt minimeras risken ytterligare. 

 

  

  

Förorening    Rekommenderad rengöring  

 

Vegetabiliska och animaliska fetter  Alkaliskt rengöringsmedel  

Bläck    Syra (saltsyra, oxalsyra)  

Rost    Syra (saltsyra, oxalsyra)  

Kalk    Syra (saltsyra, oxalsyra)  

Öl/vin    Alkaliskt rengöringsmedel  

Gummi    Lösningsmedel (terpentin/aceton)  

Glass    Alkaliskt rengöringsmedel  

Färgprodukter   Lösningsmedel (terpentin/aceton/lacknafta)  

Metallskrap    Alkaliskt rengöringsmedel/syra/polermedel  

Stearin    Lösningsmedel (terpentin/aceton)  

 

  

  

   

  

   

 


