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BÄNKSKIVOR och PLATTOR AV TERRAZZO I UTSATT MILJÖ SÅ SOM VÅTRUM 
Terrazzon skall alltid impregneras ordentligt innan användning! 
Använd en naturstensimpregnering som absorberas in i materialet. 
Minst 2-4 impregneringsomgångar eller efter anvisningar på förpackningen. Överflöd torkas bort med 
en torr trasa.  
Impregnering bör upprepas en gång om året eller vid behov. 
 
Terrazzo är känslig för syror som kan etsa och ge märken i ytan. Syror finns till 
exempel i sura rengöringsvätskor, vin, ättika, kolsyra, fruktjuicer, kaffe etc.  
Olika stenar har skiftande absorptionsförmåga. Den bör därför inte utsättas för färgade vätskor eller 
oljor som kan tränga in i stenen. 
Om man spiller bör detta torkas bort direkt.  
 
Vid daglig rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Vid behov av 
rengöringsmedel, använd såpa, milt diskmedel eller de specialmedel som finns 
för marmor och natursten. 

 
 
SKÖTSEL  GOLVPLATTOR 
Det är viktigt att hålla terrazzogolven rena från grus då det kan verka som ett slipmedel mot den hårda 
golvytan. 
Det är vanligt att en byggplats innehåller en ansenlig mängd byggdamm som kan förorena golven. I 
början bör man städa med tätare frekvens tills byggdammet är borta.  
 
Skydda och rengör golven med såpa eller mjukvax. 
Överskott och smuts avlägsnas med allrengöringsmedel (ca var 4:de städning ) PH 7-10 i koncentrat. 
Eventuellt highspeedpolera med jämna mellanrum för högre glans. 
DET ÄR VIKTIGT ATT TERRAZZOGOLVET RENGÖRS NOGA. VATTEN,  MOPPAR OCH ANNAN 
UTRUSTNING MÅSTE VARA VÄL RENGJORDA. 

 
 
RENGÖRINGSMETODER FÖR STARKT NEDSMUTSADE GOLV OCH FLÄCKAR 
Neutrala rengöringsmedel fungerar bäst om man blandar vatten och rengöringsmedel enligt 
tillverkarens anvisningar och sedan låter lösningen ligga på golvytan under några minuter för att låta 
all fet smuts lösas upp. Avlägsna detta med hjälp av gummiskrapa, våtsug eller mopp och skölj sedan 
noggrant med rent vatten. Det är viktigt att hålla golvet vått under hela rengöringen så att inte 
smutsen tränger in i golvet igen. 
 
Märken efter klackar, asfalt, färg eller dylikt tas i första hand bort med rakbladsskrapa. Vid inträngning 
används fint sandpapper och våtslip-papper och vatten. Efteråt skyddsbehandlas ytan enligt ovan 
installationsbehandling. Vid större fläckar kan det krävas maskinslipning, tag då kontakt med 
Herrljunga Terrazzo AB. 

 
 


