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TERRAZZO

UNDERHÅLL BÄNKSKIVA

DAGLIG RENGÖRING

Terrazzo är en konststen som framställs av krossad
marmor, även av hårdbergarter och cement. Terazzo
består av en gjuten cementpasta och något färgat
material av sten. Ballasten är oftast marmor eller någon
annan färgad stenart med en kornstorlek från cirka 5 mm
och uppåt.

För daglig rengöring rekommenderas att använda en
fuktad trasa (av mikrofiber) och vid behov ett pH-neutralt
rengöringsmedel som har ett pH-värde runt 7. Speciella
rengöringsmedel för natursten är att föredra. Vi
rekommenderar att ni undviker slipande, mycket syrliga
samt rengöringsmedel som innehåller blekmedel.

FLÄCKAR
Terrazzo är ett poröst material med hög vattenabsorberingsförmåga, därför ska bänkskivan alltid skyddas mot fläckar.
Undvik att spilla kemikalier eller frätande ämnen på bänkskivan. Har du spillt något på bänkskivan rekommenderar vi att
rengöra den direkt med hushållspapper, vatten och handdiskmedel för att hindra smutsen att absorberas i stenen. För
borttagning av svårare fläckar rekommenderas speciella rengöringsmedel för natursten. Rengör bänkskivan en gång till
med vatten och handdiskmedel efter att ha använt rengöringsmedlet.

VÄRMESKADOR & REPOR

LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL

Terrazzo är inte ett repsäkert material och vi
rekommenderar att alltid använda skärbräda. Terrazzo är
ett material med bra värmetolerans men det föreligger
en, om än liten, risk att den spricker om den utsätts för en
hastig temperaturförändring. Därför rekommenderas att
alltid använda värmeunderlägg.

Bänkskivan får en längre livslängd om den behandlas
med ett inpregneringsmedel för att förhindra vätskor från
att absorberas in i stenen. Vi rekommenderar att
bänkskivan behandlas en gång om året med ett
impregneringsmedel för natursten. Lämpliga
impregneringsmedel finns tillgängliga hos oss eller i
detaljhandeln.

SKÖTSEL GOLV
Terrazzo är ett både vackert, hårt och extremt slitstarkt golvmaterial, som genom rätt skötsel håller i hundratals år. Den består av cement och ballast av naturstenmaterial, och
är alltså en typ av högvärdig betong. Precis som för all betong sker härdning först snabbt sedan långsamt under en längre tid. Ytan suger vatten och drar därmed till sig
allena smuts, som ju ofta är ”vattenburen”
Terrazzoytorna ska tvättas regelbundet med såpa (gul-, grön-, eller stensåpa), tvålpulver eller tvålflingor. Dessa rengöringsmedel ger en tunn, skyddande fet film, som hindrar
insugning av vatten och smuts, samt bidrar till att framhäva ballastmaterialens färger, lyster och struktur. Syntetiska tvättmedel kan inte, oavsett etikettext, erbjuda samma
verkan. Dammsug golv och trappor före tvättning. Undvik ”torrstädmetoder”.

VARNING
Rengöringsmedel som innehåller frätande syror får inte användas! Syror etsar ytan, ger fläckar och frilägger ballastmaterialet
vilket gör det omöjligt att hålla ytorna rena. Exempel på sådana medel är murtvätt, rengöringsmedel för keramiska plattor, tegel
etc. Det finns också en rad syntetiska golv tvättmedel som kan skada terrazzoytan.
BONVAX och andra vaxer är ofta färgade och medför därför risk för en mörkare, fl äckig yta. Lacker, stenglansmedel och annan
polish ger så gott som alltid en mer eller mindre försluten, icke vattengenomsläpplig yta. Detta medför att den kalkutfällning
som normalt sker ur terrazzon hejdas under ytbehandlingen och kan ge upphov till gråvita fl äckar. Normalt tränger kalken upp till
ytan och tvättas bort utan något extra arbete. Behandlingar med olika stenglansmedel, liksom med sk. kristallisering är inte
bestående, varför ett återkommande och dyrbart underhåll skapas.
SALT är mycket förödande för terrazzogolv, liksom för de fl esta golvtyper. Där ytorna är utsatta för tösalter är en effektiv torkmatta
nödvändig. I vissa fall kan vattenavvisande stenpolish komma ifråga för att skona ytor som är hårt utsatta. I alla sådana fall ska
behandlingen göras i ett skede när kalkutfällningen avtagit.
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