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Fläckborttagning
Naturstenar är känsliga för syror och salter varför 
sådana medel ej skall användas vid fläckborttagning. 
Vid användning av lösnings- och rengöringsmedel skall 
skyddsföreskrifter följas. Vid tveksamhet om lämplig metod 
rekommenderas att man tar kontakt med stenleverantören.

Cementbruk
Härdat cementbruk är mycket svårt att avlägsna, och enda 
sättet att effektivt ta bort cementbruk är att göra det innan 
det härdat. Förekommer ändå härdade cementfläckar 
och omgivande sten har slipad eller grövre ytbearbetning 
kan fläcken försiktigt skrapas bort och därefter slipas för 
hand med fint vattenslippapper, stålull eller nylonduk till 
omgivande stenars ytfinhet. Prov bör göras på liten yta. 
Polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod. 
Syror skall ej användas då dessa kan skada stenen och ge 
frätskador som ofta blir en större skada än vad fläcken 
innebär.

Fett/olja
Fläckarna torkas torra med papper och tvättas därefter med 
thinner, aceton eller blyfri bensin i pastaform.

Märkpennor
Använd T-sprit i kombination med papper i pastaform. 
Även thinner och aceton kan provas med försiktighet.

Plastfärg
Fläckar av plastfärg är mycket svåra att avlägsna när de 
härdat. Dessa måste därför torkas bort före härdning i 
kombination med vatten. Förekommer ändå härdade  
plastfärgsfläckar skrapas dessa bort med rakblad.

Olje/lackfärg
Använd förtunning eller terpentin i kombination 
med papper och därefter i pastaform. Vid behov kan 
eftertvättning ske med ammoniak i vattenlösning.

Rost
Rostfläckar är mycket svåra att avlägsna. Vid dessa skador 
måste man överväga rostfläckens betydelse i förhållande 
till eventuella frätskador som uppstår vid borttagning med 
oxalsyra.
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Rengöring av sten

INSTRUKTION

Stearin
Avlägsna mest möjliga mekaniskt genom att skrapa 
försiktigt med kniv eller liknande. Därefter används blyfri 
bensin i pastaform.

Urin
Tvättas rent med neutralt allrengöringsmedel.

Klotterskydd
Vid montering av granitprodukter i ”utsatt” offentlig miljö 
rekommenderar vi att objektet klotterskyddas. Kontakta ett 
specialistföretag för ett lämpligt utförande.


