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Tack för att ni valt stenskivor från oss!  

Stenskivor är lättskötta, ger en exklusiv prägel  och håller för 

evigt. Vi vill ändå skicka med lite tips.  

Första behandling 

När stenskivorna ligger på plats och 

fogarna är torra kan de behandlas 

med såplösning (50/50, vatten/såpa) 

som mättar stenen och ger den lyster. 

Upprepa behandlingen regelbundet. 

Följ bruksanvisning noggrant vid 

användning av sten oljor. Det finns 

olika typer av sten oljor som lämpar 

sig för olika typer av sten ytor. 

Matt granit, kalksten och marmor kan 

behandlas med ett lager av flytande 

paraffin, låt stå ett par minuter och 

torka bort. Upprepa behandlingen då 

och då.  

Allmän rengöring 

Torkas av med fuktig duk. Granit kan 

med fördel rengöras med neutralt 

allrengöringsmedel. Marmor och 

kalksten är känsligt för sura 

rengöringsmedel och bör rengöras 

med såplösning. Om stenen blir 

övermättad och flammig så övergå till 

att rengöra med varmt vatten och 

neutralt allrengöringsmedel och gå 

sedan tillbaka till att använda 

såplösning för att mätta stenen på 

nytt. 

Repor och porer 

I vissa stensorter finns små repor 

(stick) och porer (hål). Detta är helt 

naturligt i natursten och försämrar ej 

stenens kvalitet.  

Värme  

Bänkskivor i natursten tål normalt 

höga temperaturer, men för att 

undvika eventuell värmechock på en 

mindre yta, som kan resultera i 

sprickor, bör man inte ställa heta 

grytor och stekpannor direkt på 

stenen.  

Fläckborttagning  

Vattenfläckar avdunstar inom några 

dagar. Fettfläckar kan däremot bli 

bestående om de inte avlägsnas direkt 

och tränger ner i stenen. För bästa 

resultat använd först hushållspapper 

eller annat absorberande material för 

att suga upp fläcken. Därefter kan du 

torka med fuktig duk utifrån fläckens 

kanter in mot dess mitt för att inte 

göra fläcken större. Behandla sedan 

med såplösning. 

Ytskador som orsakats av syror kan 

vara mycket svåra att få bort och 

kräver oftast omslipning. 
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