
Skötselråd - Terrazzoplattor
Vid rätt skötsel kommer dina terrazzoplattor att behålla sitt utseende och du och många 
andra kommer att kunna njuta av dem i flera år framöver. Nedan har vi samlat information 
om skötselråd.

Vardaglig skötsel 

Dammsug alltid innan golvmoppning så att inte 
grus och damm repar plattorna. Städa alltid med 
rent vatten och väl rengjorda moppar och trasor. 

För att behålla terrazzoplattornas lyster och 
struktur rekommenderar vi att de regelbundet 
rengörs med Steinfix 60 Stensåpa, eller likvärdig 
såpa. 

Grovstädning vid behov

När terrazzoplattorna har blivit extra utsatta för 
smuts rekommenderar vi att grovstäda med  
Steinfix 40, en allrengöring avsett för sten. Efter-
åt skyddsbehandlas plattorna med Steinfix 60. 

Skydda ditt golv

Plattor i terrazzo är känsliga för syror som kan 
ge etsningar i ytan. Syror finns till exempel i sura 
rengöringsvätskor, vin, ättika, kolsyra,  
fruktjuicer, kaffe etc. Även färgade vätskor eller 
oljor kan tränga in i stenen och missfärga den. 
Spill bör torkas bort direkt. 

Observera att terrazzoplattor i våtutrymmen 
behöver särskild impregnering, se separat sköt-
selanvisning. 

Fläckar och svår smuts

Märken efter klackar, asfalt, färg eller dylikt tas i 
första hand bort med rakblad. Vid envisa fläck-
ar används fint sandpapper och vatten. Efteråt 
skyddsbehandlas ytan med Steinfix 60. 

Vid större fläckar kan det krävas maskinslipning, 
ta då kontakt med Herrljunga Terrazzo AB för en 
konsultation.

Fem tips för att bevara dina terrazzoplattor i fint skick:

• Rengör plattorna noga innan det börjar att användas i vardagligt bruk.
• Håll plattorna rent från grus och damm för att undvika repor.
• Våttorka regelbundet med stensåpa.
• Se upp för att färgade, syrliga och feta vätskor hamnar på golvet. 
• Använd rent vatten och väl rengjorda moppar och trasor vid våttorkning. 

Vänd på bladet för att se de produkter som vi rekommenderar för ditt terrazzogolv. 



Underhåll din terrazzo med rätt produkter

Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller funderingar

Email: info@terrazzo.se
Telefon: +46(0)513-78 50 00 (Växel)

Vardaglig skötsel av terrazzogolv

• Steinfix 60 - Stensåpa 
Används för den vardagliga skötseln.  
Dosering är:  
- 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell städning.  
- 0,2 - 0,3 dl till 10 liter vatten vid manuell städning.

• Steinfix 40 - Allrengöring för sten 
Används vid behov för extra smutsiga ytor. Dosering är 
1 dl till 10 liter vatten vid både maskinell och manuell 
städning.

Det är enkelt att behandla terrazzo så att det behåller sin glans och tålighet. Vi rekommen-
derar att regelbundet städa bort smuts, grus och damm och sedan behandla golvet med 
en naturlig och ekologisk stensåpa. Nedan ser du ett förslag på de produkter som vi tycker 
fungerar allra bäst. Dessa produkter finns att beställa direkt på www.terrazzo.se


