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Denne rengøringsinstruktion gælder 

for stentyper af god kvalitet, der er 

egnede som belægninger til gulve og 

trapper.  Det drejer sig bl.a. om: de 

fleste af de skandinaviske stensorter. 

Der er også stensorter på markedet, der 

ikke er egnede til offentlige miljøer, da 

de er så skrøbelige, at de kræver 

særlig pleje. Særlige plejeinstruktioner, 

der kan kræves for sådan sten, bestilles 

af den respektive leverandør. 

 
Med passende pleje forbliver natursten smuk i generationer, selv i krævende miljøer med kraftig slitage. 
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Natursten af god kvalitet er et materiale, der er let at 

pleje og holder sig smukt i generationer.  Selve 

stenoverfladen er en slidoverflade og kræver ingen 

overfladebehandling eller dyre behandlinger.  

Naturstengulve og -trapper bør vedligeholdes på så 

enkle måder som muligt; sæbespåner, og almindeligt 

rengøringsmiddel er ofte nok. Med ordentlig pleje bliver 

stenen kun smukkere med den patina, som alder og 

brug giver. Det kan ses på stengulve som gennem 

århundrede er blevet plejet på denne måde. Den enkle 

vedligeholdelse sparer tid og omkostninger, samtidig 

med at miljøbelastningen bliver lille. 

 

Karakteristik af stentyper 

Fra et rengøringssynspunkt kan du opdele natursten i tre 

hovedtyper: granit, marmor/kalksten og skifer. Materialerne 

har forskellig modstandsdygtighed over for kemiske og 

mekaniske påvirkninger og bør derfor behandles og 

vedligeholdes forskelligt. Det kan være en god investering at 

finde ud af, hvilken type sten det er, inden du går i gang med 

at rengøre. 

Granit (silikatsten) er det kollektive navn for flere typer sten med 

lignende egenskaber. Disse omfatter granit, gnejs, diabase, syenit, 

kvartsit og andre.  Granitterne er modstandsdygtige over for både 

kemiske og mekaniske påvirkninger og kan modstå sure stoffer 

med en pH-værdi lavere end 7.  De består af hårde 

silikatmineraler, og selv en poleret overflade kan modstå slid i 

offentlige miljøer. 

Bemærk, at fugemørtlen oftest indeholder cement og 

beskadiges af sure midler! 

 
 

 
 

Stenen er slidfladen.  Det tåler slid meget bedre end påførte kemiske lag, 
som også giver stenen et unaturligt udseende og forhindrer den 
naturlige fugtvandring gennem stenen.  

Granit og gnejs (silikatsten) 
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Marmor/kalksten (karbonatsten) tåler ikke sure midler.  

Kalksten tåler heller ikke salt.  Begge typer sten består af blødere 

mineraler (karbonatmineraler) end granitterne.  Til offentlige 

miljøer anbefales slebne overflader, da en poleret (spejling) 

overflade ikke tåler slid, men matteres hurtigt.  Også høvlede eller 

diamantfræste overflade kan være et godt valg.  Kvaliteten af de 

to typer sten varierer meget.  De svenske sorter er generelt 

hårdere og tættere end flere af de importerede. 

Over tid får de en smuk slidpatina, mens nogle importerede 

sorter ældes på en ufordelagtig måde.  At granit skulle være 

"tættere" end marmor/kalksten er derimod en misforståelse.  

Det, der gør granitten mere modstandsdygtig, er hårdheden og 

de kemiske egenskaber af de mineralske bestanddele. 

 
 

 

 

 

Marmor og kalksten (karbonatsten) 

 
Skifer er opdelt i kvartsit skifer og lerskifer.  Kvartsit skifer er 

næsten sammenlignelig med granit i hårdhed og kan modstå sure 

midler. Lerskifer er blødere og kan bleges med sure midler. 

Bemærk, at fugemørtlen oftest indeholder cement og 

beskadiges af sure midler! 

 
 

 

Kvartsit skifer og ler skifer 
 

Sandsten er normalt meget porøst og svært at holde rent.  

Det er derfor et uheldigt valg til gulve og trapper.  For at 

kunne fungere skal sådanne overflader sandsynligvis 

imprægneres. 
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Overfladebehandling af stenen 

Ved overfladebehandling menes den overflade, der gives til 

stenen i fremstillingen. Som ansvarlig for rengøring af et 

eksisterende gulv eller trappe kan man ikke ændre stenen eller 

dens behandling, men man bør stadig vide, hvilke typer sten der 

er egnede eller uegnede til forskellige anvendelser.  

I nogle tilfælde kan gulve og trapper slibes igen. 

 Overfladebehandlingen af stenen påvirker både, hvordan 

overfladen opfattes og risikoen for at glide (friktion af 

overfladen).  Hvis friktionen mellem sko og gulv bliver for lav, 

bliver gulvet glat. Friktionen afhænger af materialet i både gulv 

og sko, men også af om der er evt. "smøremidler" såsom 

sne, fugt eller støv på overfladen. Selv rengøringsmetoden 

påvirker friktionen. Der er anbefalede friktionsværdier for 

gulve og udstyr til måling af friktion på en eksisterende 

gulvoverflade.  Et blankt gulv kan føles glat uden at være det. 

 
En mere grov overfladefinish - for eksempel grovslibning, 

diamantslibning eller høvlet – bliver finere i takt med at den 

slides. Oftest får stenoverfladen også en mørkere nuance, primært i 

gangarealerne.  Ændringen kan ikke modvirkes med 

rengøringsmetoder og midler, men skal ses som stenens naturlige 

slidpatina. 

Bemærk, at rengøringsrondeller med slibemidler kan ændre 

stenens oprindelige karakter! 

Skifer har normalt ru overflade **, men kvartsit skifer 

 forekommer også med slebet og poleret overflade. 

 

EGNETHED AF STENTYPER OG FINISH TIL GULVE OG TRAPPER 

Overfladebehandling/stentype 

  

Granit  
Flammet  Egnet nogle steder (f.eks. Indgange)  
Slebet Egnet undtagen ved entréer  
Poleret  Velegnet fra et 

rengøringssynspunkt, men kan 
virke glat Uhensigtsmæssigt 
ved indgange 

Marmor  
Slebet Velegnet undtagen ved indgange  
Poleret  Ikke egnet som gulve og trapper i 

offentlige lokaler. Velegnet i 

beboelsesrum 

Kalksten  
Høvlet  Egnet  
Slebet Velegnet undtagen ved indgange  
Poleret  Ikke egnet som gulve og trapper i 

offentlige lokaler. Velegnet i 
beboelsesrum 

 
Granit bruges normalt med en slebet overflade.  Materialet er så 

hårdt, at selv sten med en poleret overflade kan modstå slid  

i offentlige miljøer, men kan blive lidt mat efter lang tid med 

hårdt slid.  

Flammede overflade* bruges nogle gange i indgange, og når 

du vil skabe et rustikt udtryk. Polerede og slebne overflade er 

uegnet i indgange, fordi risikoen for at glide er stor med væde 

fra regn og sne.  Poleret granit kan opfattes som glat i andre 

sammenhænge.  

Marmor/kalksten med poleret finish er ikke hård nok til at 
kunne bevare glansen, når de anvendes i offentlige miljøer. 
Derfor anbefales en form for slebet eller høvlet overflade 
som overfladebehandling (kun til kalksten). Det er vigtigt at 
finde et "balancepunkt", hvor slibningen passer til slitagen.  Da 
det let dannes gangarealer med en mat overflade efter nogen tid, 
bør polerede overfladebehandling kun anvendes på 
overflader med lidt slid, som for eksempel i beboelsesrum.  
En poleret overflade i et offentligt miljø kræver ofte 
regelmæssig behandling med polish eller poleret voks, hvis den 
skal holdes blank. Dette gør vedligeholdelsen dyrere og 
vanskeligere og indebærer risiko for skader på stenen. Desuden 
belaster disse metoder miljøet.  Så er det bedre at acceptere 
den mattere overflade, der er opstået af slitagen, betragte det 
som slebet og rengøre på den sædvanlige måde.  

 
 
 
 

 

Kvartsit skifer  
Ru overflade Velegnet nogle steder (f.eks. Indgange)  
Slebet Velegnet undtagen ved indgange  
Poleret Velegnet fra et rengørings-

synspunkt, men kan virke glat 
Uhensigtsmæssigt ved 
indgange 

Forskellige stentyper kan have forskellig overfladebehandling af 
æstetiske årsager eller for at gøre stenen mere egnet til visse 
anvendelser.  

 
Imprægnering af overflader  
Natursten er et materiale med en naturligt stærk slidoverflade.  
Normalt behøver man ikke påføre beskyttende overfladelag, 
tværtimod kan kemikalier være direkte uhensigtsmæssige. Der 
markedsføres en række forskellige midler til 

overfladeimprægnering, såsom:  polish, porefyldstof, voks og 
olie. Der skal udvises stor forsigtighed med disse midler. Mange 
midler danner et tæt lag på stenoverfladen.  Det mindsker den 
naturlige fugtmigration gennem stenen og betyder risiko for 
skade, at tynde lag af stenoverfladen løsner sig. Nogle midler kan 
også føre til farveændringer. 

Granit: Granit af god kvalitet behøver ikke overfladeimprægnering. 

Marmor/kalksten: Der anbefales ingen yderligere behandling 

udover metoden med sæbespåner, der er beskrevet 

nedenfor. 

 
Bemærk, at begrebet polering har forskellige 

betydninger i sten- og rengøringsindustrien. 

En poleret overflade i Stenindustrien refererer til 

sten, der er poleret med slibekugler / filt for at få 

ægte overfladefinish. Overfladen bliver skinnende 

og reflekterende helt uden kemiske 

tilsætningsstoffer. 

I Rengøringsindustrien skaber man polerede 

overflader ved at behandles dem med en 

rengøringsmaskine og kemiske tilsætningsstoffer.  
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Skifer: Til kvartsit skifer med en naturlig kløvet overflade** 

anbefales i visse tilfælde en overfladeimprægnering, især når 

der er risiko for fedtpletter. Normalt anvendes såkaldt 

porefyldstof, baseret på akrylpolymer.  Til lerskifer, som let 

ridses og bliver grå ved slitage, bruges imprægnering eller 

olie til at opretholde den sorte farve. Kontakt stenproducenten 

for valg af passende midler. 

 
* Flammet overflade = småbølget med frie 
krystaloverflader. 

** Kløvet overflade = uforarbejdet overflade af skifer, 
småbølget med frie krystaloverflader. 

 
 

Forskellige rengøringsmiljøer 

Metoden, midlerne og hyppigheden af rengøringen skal 

tilpasses dels stenens egenskaber, dels tilsmudsning og slid. De 

givne regler er generelle og kan ses som grundlæggende råd.  

"Typeinstruktioner" er tilgængelige som vedhæftede filer og 

beskriver følgende rengøringsmiljøer: 

 
Inden det besluttes, om der skal anvendes andre metoder/midler, 

bør der foretages en beregning, og der bør tages hensyn til 

miljøpåvirkningen.  Husk, at der i hele stenbelægningens levetid, 

ikke sjældent 50-100 år, vil blive brugt mange tons 

rengøringskemikalier. De har en stor miljøpåvirkning. 

 
Beskyttelsestildækning ved evt. byggeri 

Ved byggeri er der stor risiko for pletter, ridser med mere. 

Kontroller at gulvet tildækkes og at tildækningen bevares i hele 
byggeperioden.  

 

Bemærk, at det er meget vigtigt, at gulvoverfladen er helt 
ren, før du tildækker den. Mørtel eller sandkorn kan virke 

som sandpapir under en tildækning. 

  
Betegnelse på typeinstruktion 

 MILJØTYPE STENTYPE 

Granit Marmor/ 

Kvartsit  kalkste 

skifer 

Offentlige gulve med store åbne arealer G1  G2  

Offentlige gulve med svært tilgængelige  

arealer G3  G4  

Offentlige trappeopgange og trapper T1  T2  

Indgange E1 E2 

Beboelsesrum B1 B2 

Interiør  I I 

 

Indgange: Indgangene påvirker rengøringen af hele huset.  Det 

tilrådes derfor at vælge en holdbar sten med ru 

overfladebehandling i indgangen og at bruge 

skrabemåtter/tørrezoner.  For flere fakta, se Natursten, 

Indendørs. 

 

Miljø/forsigtighedsprincip 

Denne rengøringsinstruktion er udarbejdet ud fra to 

grundlæggende principper: 

– Forsigtighed, for at forhindre forkert vedligeholdelse 

– Lav miljøpåvirkning 

Naturstensprodukter er miljøvenlige, har en meget lang levetid 

og kan rengøres med rengøringsmidler og metoder, med lav 

miljøpåvirkning. Overvej også økonomien, undgå at bruge 

unødigt dyre rengøringsmidler. Ved at følge 

rengøringsvejledningen kan man opnå et effektivt 

rengøringsresultat, teknisk og økonomisk, hvor stenen ikke 

tager skade og med størst mulig miljømæssig hensyntagen.  

Der findes alternativer til de midler og metoder, som vi 

anbefaler her.  I tilfælde, hvor der anvendes andre rengørings-

midler og/eller metoder, bør man rådspørge sig hos 

leverandøren af både rengøringsmidlet og hos stenproducenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som ethvert andet materiale til gulve og trapper kræver 
natursten god afdækning gennem en evt. Byggeperiode. 

 

Beskyttelsestildækning: 

– Mørtel/klæbemiddel og sten bør have tid til at tørre 

inden afdækning. I tørretiden bør gulvet afspærres 

for trafik. 

– Hold gulvfladen dækket hele vejen igennem byggeperiode. 

– Beskyt mod pletter af f.eks. olie male og mørtel. 

– Beskyt mod mekanisk beskadigelse af f.eks. sandkorn, 

ridser fra værktøj, palleløftere og anden tung 

trafik. 

– Stenoverfladen skal være ren, før den tildækkes, og 

urenheder bør ikke komme ind under afdækningen.  

– Hvis der anvendes tæt afdækning, er det meget vigtigt, at 

sten og mørtel / fliseklæb får lov til at tørre helt op. 

– Trapper er særligt modtagelige for mekaniske skader.  Vær påpasselig 
med afdækningen.  

– Afklar ansvarsfordelingen på forhånd. Hvem er er ansvarlig for 

afdækningen i byggeperioden. 
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Beskyttelsesafdækning 

Stærkt trafikeret areal, tør belægning/underlag 

– Krydsfiner eller OSB-plader, der er tapet i samlinger og 

mod lister/vægge. Tykkelsen og kvaliteten af pladerne 

tilpasses den forventede mekaniske belastning.  

BEMÆRK: Brug ikke materialer, der pletter /afgiver farve 

på stenoverfladen. 

– I nogle tilfælde kan det være tilrådeligt at lægge plastisk 

materiale under pladerne 

– Specielt gummimateriale. 
 

Moderat trafikeret areal, tør belægning/underlag 

– Masonitplader, der er tapet i samlinger og mod 

lister/vægge. BEMÆRK: Masonit kan, hvis pladen er 

fugtig, plette/farve lette stensorter. 

 
Moderat trafikeret areal, ikke tør belægning/underlag 

– Drænmåtte, der er tapet i samlingerne, men lagt med en 

åben spalte mod væggene.  Som mekanisk 

beskyttelse lægges på drænmåtten krydsfiner eller 

OSB-plader med tykkelse og kvalitet, tilpasset 

belastningen. 

– Særlig afdækningsbeskyttelse af tekstil. 
 

Lavt trafikeret areal, fuldstændig tør belægning 

/underlag 

– Der anvendes plastisk materiale. 

Der er risiko for overfladeskader på kalksten, misfarvning 

af lys marmor og kalksten samt rander omkring 

samlingerne af kalksten og skifer, hvis fugt fanges under 

afdækningen. 

 
Lavt trafikeret areal, tør belægning 

/underlag, uden risiko for væskeforurening 

– Materiale, der lader luft igennem, type pap.  BEMÆRK: 

Fugtigt pap kan plette lette stensorter. 

Byggerengøring 

A. Begynd med tørrengøring: 

– Fej altid først vægge og derefter det afdækkede gulv, 

respektive trapper.  

– Støvsug grundigt. 

– Fjern afdækningen forsigtigt. 

– Pas på ikke at snavse det udækkede gulv. 

– Fej og støvsug stenoverfladen grundigt. 

– Pletter på overfladen, se Pletfjerning side 9. 

– Hærdet cementmørtel fjernes primært mekanisk 

(skrabes).  

 

B. Følgende rengøring: 
B1.  Granit: Hvis der er stænk eller andre rester af (hærdet) 

cementmørtel, fjernes de med glykolsyre og hård børste.  Vand 

gulvoverfladen, især fugerne, inden du bruger syren.  Skyl 

derefter grundigt med vand.  BEMÆRK: Glykolsyre kan 

beskadige fugerne. 

Rengør derefter med almindeligt rengøringsmiddel i 

kombination med fugtig/våd mopping eller med skure/ kombi 

maskine.  

Nogle gange ses en tynd "cementfilm" på stenen som 

følge af for dårlig rengøring efter fugning med fugemasse. Hvis 

almindelig rengøring ikke er nok, kan overfladen maskinskures 

med en rød gulvrondel, vand og almindeligt 

rengøringsmiddel. 

 
B2.  Marmor/kalksten:  Stænk eller andre rester af (hærdet) 

cementmørtel kan være meget vanskelige at fjerne på marmor 

og kalksten.  Fjern det mekanisk på passende måde afhængig af 

stenens overfladebehandling og tykkelsen af mørtlen. Hvis 

mørtlen blot ligger som en tynd film på en slebet overflade, 

kan den normalt skures væk med en skuremaskine med en 

gulvrondel. Rondellens grovhed (rød, blå, grøn) tilpasses 

stenens slibning, så man får den tilsvarende overfladefinish. 

Efter støvsugning og/eller tørmoppe rengøres stenoverfladen 

med en opløsning af naturlige sæbespåner ved fugtig/vådmoppe 

eller ved kombimaskine.  Proceduren gentages, indtil overfladen er 

mættet med sæbeopløsningen.  Nogle gange forekommer 

polerede stenoverflader, de har ringe sugekapacitet, og 

sæbeopløsningen skal bruges i begrænsede mængder. 

En overflade, der overmættet med sæbe, bliver flammet 

og mat, den kan også være glat.  Rengør med vand og 

almindeligt rengøringsmiddel og tør efter. 

 

 

 

Bemærk at syre eller sure rengøringsmidler 
ikke må anvendes på marmor/kalksten. 

De forårsager ætsende skader, der er 

meget vanskelige at genoprette. Kontakt 

stenleverandøren, hvis du er i tvivl! 
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B3. Kvartsit skiffer: Hvis der er stænk eller andre rester af 
(hærdet) cementmørtel, fjernes de med glykolsyre og hård 

børste.  Vand før afsyringen og skyl derefter syren grundigt af med 

vand.  OBS: Glykolsyre kan beskadige fuger og blege ler skifer. 

    Efter støvsugning og tørmoppe rengøres stenoverfladen 

med en opløsning af naturlige sæbespåner ved fugtig/våd 

mopping eller med en kombimaskine.  Proceduren gentages, 

indtil overfladen er mættet med sæbespånopløsningen. 

Polerede overflader af glimmerskifer har lav sugeevne. I  

stedet for sæbeopløsning anvendes almindeligt rengøringsmiddel.  

(Ingen mætning af stenoverfladen.) 

 

Regelmæssig rengøring 

Granit: Anvend så tørre metoder som muligt, såsom 

tørmopping eller støvsugning.  I tilfælde af bundet snavs bruges 

almindelt rengøringsmiddel i kombination med fugtig/våd 

mopping eller med en kombimaskine.  

Bemærk, at det på en granitoverflade er bedre at bruge 
almindeligt rengøringsmiddel end sæbeopløsning. Midler, 

der opbygger lag, bør aldrig bruges. 

 
Marmor/kalksten: Brug så tørre metoder som muligt, såsom 

tørmopping eller støvsugning.    I tilfælde af bundet snavs 

anvendes en rengøringsopløsning af naturlige sæbespåner i 

kombination med en fugtig/våd moppe eller kombimaskine.  

Ved regelmæssig brug af sæbespånopløsning tilføres stenen 

det afbalancerede porefyld, der er nødvendigt som 

overfladebeskyttelse, se faktaboks. Sæbespånerne skal være 

naturlig og fri for tilsætningsstoffer. 

En ny og tidligere ubehandlet stenoverflade mættes først 
med sæbeopløsning for at give en beskyttende imprægnering.  

Derfor påføres/doseres sæbe ved de to første rengøringer i 

en højere dosis end normalt (2-5 gange den normale.) 

Overskud af sæbe arbejdes ind med tørpolering med hvid 

gulvrondel eller fjernes med vand. (Her menes polering fra 

et rengøringssynspunkt, ikke i en stenteknisk forstand.) 

Derefter rengøres gulvet med normal sæbedosering i 

henhold til instruktionerne.  Fortsæt med dette som den 

normale "daglige" rengøring. 

 

Polerede overflader på marmor / kalksten har ringe sugeevne, 
hvorfor der kun bruges en lille mængde sæbeopløsning.  En 

overmættet overflade bliver flammende (sort) og mat, den 

kan også blive glat.  Rengør med vand og almindeligt 

rengøringsmiddel. 

 
Kvartsit skifer: Brug så tørre metoder som muligt, såsom 
tørmopping eller støvsugning. I tilfælde af bundet snavs anvendes 

en rengøringsopløsning af naturlige sæbespåner med 

fugtig/våd mopping eller med kombimaskine.  Proceduren 

gentages, indtil overfladen er mættet med sæbeopløsningen. 

Polerede overflader af kvartsit skifer har lille sugeevne. Ingen 

mætning af stentypen, brugt almindeligt rengøringsmiddel i 

kombination med fugtig/vådmopning eller kombimaskine. 

Midler som opbygger lag bør ikke anvendes. 

 

Sæbespåner giver god overfladebeskyttelse 

Marmor/kalksten (karbonatsten) danner sammen med sæbe 

stoffet kalksæbe. Det giver stenen den rette porefyld uden at 

stenen gøres tæt. Stenen får således en meget god 

overfladebeskyttelse. Rengøringsmiddel 

med tilsætningsstoffer der danner et tæt lag på overfladen, 

tilstopper stenens porer, forhindrer fugtmigration i stenen og 

kan forårsage skade på stenoverfladen (tynde lag af overfladen 

løsnes).  Sådanne midler bør ikke anvendes. 

 

 
Polish eller andre midler, som 

tætner stenens porer bør ikke 

anvendes på stengulve! Undgå 

også produkter der indeholder voks 

eller olie. 

 
Vekseldrift 

For den bedste pleje af marmor / kalksten anbefales 
veksledrift.  Det betyder, at de sædvanlige rengøringer 
med sæbe veksler mellem opskuringer og ny 
sæbeimprægneringer som nedenfor beskrevet: 

• Overfladen rengøres med almindelige sæbespåner. 

• Efter en række sådanne rengøringer udføres 
opskuring enten manuelt eller med skuremaskine 
med børster og almindeligt rengøringsmiddel. Brug 
ikke tilsætningsstoffer af voks, polish eller lignende. 

• De første to gange efter opskuringen rengøres med 
forhøjet sæbespånopløsning, hvor dosis er 2-5 gange 
det normal.   

• Derefter rengøres igen med normaldoseret 
opløsning med sæbespåner.  Hvis der er 
overskydende opløsning tilbage, arbejdes den ind 
ved tørpolering med en hvid gulvrondel eller fjernes 
med vand.   

Hvor ofte du laver en opskuring afhænger af, hvor hårdt 
overfladen tilsmudses, og hvor godt den skal holdes ren.  De 
mest trafikerede dele af gulvet kan rengøres oftere end 
andre. 
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PROBLEMER, DER MULIGVIS KAN OPSTÅ MED MARMOR OG KALKSTEN 

 

Problem Mulig årsag Måle 

Glatte overflader Fugtighed Tør op 

 Overskydende sæbe muligvis.  i kombination med brug 
af poleringsmaskine. 

Almindeligt rengøringsmiddel + grovere rondel 

   

 Voks, polish, olie osv.  fra tilstødende gulvområder er 
trukket ind på stengulvet 

Afgrænse rengøringen af stengulvet fra andre 
overflader, hvor der anvendes andre 
rengøringsmetoder. 

    

 Byggestøv (ved nye gulve eller ved pågående byggeri) Isoler støvkilden 

Glansløse " tørre" gulve For lidt sæbe Mæt med sæbeopløsning 

Stenoverfladen krakelerer  En film (polish, voks osv.) er blevet opbygget på 
stenoverfladen. Den revner og tager tynde lag af 
stenoverfladen med sig. 

Fjern filmen med Polish fjerner, evt. Skures med 

gulvrondel tilpasset stenens slibning.  

  

Der er brugt surt vaskemiddel, eller der er spildt syre på 
belægningen 

 

Brug ikke sure rengøringsmidler 

   

  

Tøsalt (NaCl) er kommet ind udefra via skosåler. 

 

Vask saltet af og beskyt med overskud af sæbe. 
 Der er også rengøringsmidler, der indeholder salt 

(NaCl). 
Arranger derefter f.eks.  med måtter og tæppe i 
indgangen så salt undgås. 

  Undgå rengøringsmidler med upassende stoffer 

  (eks.  Natriumklorid, NaCl). 

 Salt (f.eks. fra cement i underlaget) er blevet 
transporteret nedenfra gennem mørtel og /eller 
beton, krystalliserer i stenoverfladen og 
forårsager forvitring.  Fugtvandringen kan f.eks. 

Kan ikke løses ved rengøring. 
Kræver grundig undersøgelse.  

 være forårsaget af lækage eller oversvømmelse.  

 
Rengøring af interiør og vægge 

Granit og skifer: Støv af med støvklud.  Tør af med fugtig 
klud, brug om nødvendigt opvaskemiddel. Pletter, se 
Pletfjernelse. 

 
Marmor/kalksten: Støv af med støvklud. Tør af med fugtig 
klud, brug sæbeopløsning hvis det er nødvendigt. 

Hvis en poleret overflade er ætset af sure stoffer, f.eks.  
frugtsaft, vin, eddike eller kulsyre, kan det være svært at 
genoprette den blanke overflade.  Den sikreste metode er at 
slibe hele overfladen mekanisk. 

       I nogle tilfælde kan forbedringer foretages manuelt ved at slibe 
overfladen med vandslibepapir eller klods med diamantkorn. 
Derefter anvendes findelt bivoks opløst i terpentin blandet med 
paraffinolie som arbejdes ind med blød klud.  Forblandede 
løsninger ofte med betegnelsen "stenglans” findes på 
markedet. Prøv altid først på en lille skjult overflade.  Pletter, se 
Pletfjernelse. 

Fjernelse af pletter 

Stenens følsomhed over for pletter varierer.  De vigtigste 
faktorer er stentypen – om stenen er granit, skifer (silikatsten) 
eller marmor, kalksten (karbonatsten) – og stenens tæthed.   
Også farve, tekstur, overfladebehandling og den generelle 
tilstand af stenoverfladen har betydning.  Det betyder, at der 
ikke gælder absolutte regler, men pletfjerningen skal tilpasses 
den enkelte situation. 

 

Generelt: Pletter skal fjernes hurtigt for at forhindre at de spreder 
sig i stenmaterialet.  Hvis pletten trænger dybt ned, kan det 
være meget vanskeligt eller umuligt at fjerne den.  Det er også 
vigtigt at være forsigtig, for ikke at forværre pletten eller 
beskadige stenen.  Man bør altid først vælge enkle metoder 
frem for kemi. Det grundlæggende princip er baseret på 
"pastametoden", hvor en opløsende væske kombineres med 
absorberende materialer.   Se faktaboks. 

 
Første foranstaltning: Prøv først at suge pletten bort med køkkenrulle  

eller andet absorberende materiale, og bearbejd derefter med fugtig  

klud og vand. Derefter anvendes en opløsning af vand og opvaskemiddel  
eller almindeligt rengøringsmiddel.  Arbejd altid udefra og ind mod  

midten af pletten for at undgå at sprede pletten. Anvendes nogen former 

for opløsningsmiddel, så skyl grundigt med vand og almindeligt rengørings- 
middel bagefter. 

Pastametoden 
Metoden indebærer at det pågældende opløsningsmiddel 
blandes til en pasta med et absorberende pulver f.eks.  kridt, 
bentonit ler eller kartoffelmel. 
Pastaen lægges på pletten, som evt. først fugtes med 
opløsningsmidlet. Pastaen får lov til at ligge, indtil den er tørret, 
hvorefter den børstes af og overfladen vaskes med vand. Prøv 
først på et lille område. Om nødvendigt gentages 
behandlingen. 
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Plettyper/forurenende stoffer 

Følg altid sikkerhedsvejledningen for de anvendte 

midler! 

 

Cementmørtel 
Pletter af hærdet cementmørtel er meget vanskelige at fjerne, 

det er vigtigt at fjerne mørtlen straks, før den hærder.  

 
Granit/kvartsit skifer: Hærdede cementpletter kan 
fjernes med glykolsyre og hård børste. Forvand før syrevask 
og skyld grundigt med vand.  BEMÆRK: Fugemørtel 
beskadiges af syre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pletten behandles udefra for at den ikke spredes. 
 

Brug aldrig kraftigere midler end pletfjerningen kræver! 

Ved brug af opløsningsmidler og rengøringsmidler skal 

sikkerhedsvejledningen for disse følges. Kontakt 

stenleverandøren, hvis du er i tvivl om den rette metode. 

 
Granit- og kvartsit skifer: Stentyperne er modstandsdygtige 

over for både kemisk og mekanisk påvirkning, hvilket betyder, 

at der kan anvendes en række midler.  

 
Marmor/kalksten: Materialet er følsomt over for syrer og salte. 
Midler, der indeholder sådanne stoffer, bør ikke anvendes.  Disse 
typer sten består af relativt bløde mineraler og påvirkes af 
hårde mekaniske metoder.  Efter Pletfjerning får overfladen   
som regel en anden farve og glans i forhold til den omgivende 
sten, hvilket skyldes, at den rensede overflade ikke har den 
porefyldning, der fås ved regelmæssig vedligeholdelse med 
sæbespåner. Den rensede overflade skal derefter mættes 
med sæbeopløsning for at få den samme glans som den 
omgivende overflade.  Nogle rengøringsmetoder kan få stenens 

overfladestruktur til at afvige fra den omgivende 
stenoverflade. Området kan derefter med stor omhu slibes 
med fint vandslibepapir, ståluld eller nylonklud afhængigt af 
den omgivende stens overfladestruktur. Foretag test på et 
lille område. Derefter mættes den rensede overflade med 
sæbeopløsning. 

En poleret overflade er meget vanskelig at gendanne ved 

hjælp af denne metode. 

 
Lerskifer: Lerskifer er blødt og bleges let af mekaniske og 

kemiske påvirkninger. 

Marmor/kalksten: Pletter af hærdet cement kan forsigtigt 
skrabes væk, hvis den omgivende sten har slebet eller grovere 
overfladebehandling.  Derefter slibes overfladen i hånden med 
fint vandslibepapir, ståluld eller nylonklud til samme 
overfladefinish som på den omgivende sten.  Test bør 
udføres på et lille område. 

En poleret overflade er meget vanskelig at gendanne med 

denne metode. Syre bør ikke bruges, de kan forårsage ætsende 

skader og større skade end pletten medfører.   

 

Fedt/olie 
Fedt/oliepletter skal fjernes så hurtigt som muligt for at forhindre 

fedt/olie i at trænge ind i stenen.  Pletterne tørres tørre med 

papir og vaskes med opløsningsmidler, der derefter suges op af 

papir eller absorberende materiale.  Opløsningsmidlet kan være 

fortyndere/cellulosefortynding, acetone eller blyfri motorbenzin 

(95 oktan).  Hvis pletten er dybere, anvendes pastametoden (se 

faktaboks side 9).  Skyl med almindeligt rengøringsmiddel i 

brugsopløsning. 

 

Gummihæle 
Sorte mærker efter gummihæle vaskes af med fortyndere eller 

terpentin.  Skyl med almindeligt rengøringsmiddel i 

brugsopløsning. 

 

Lim 
Lim kan have forskellig sammensætning, der kræver forskellige 

midler. Limrester vaskes af med fortyndere.  Selv acetone kan 

bruges med forsigtighed. 

 

Markeringspenne 
Fortyndere og acetone kan prøves med forsigtighed.  Hvis 

pletten er trængt ned i stenen, anvendes pastametoden.  Vask 

med almindeligt rengøringsmiddel i brugsopløsning. 

 

Olie-/lakmaling 
Brug fortyndere eller terpentin i kombination med papir og 

derefter i pastaform.  Vask efter med ammoniak i vandig 

opløsning, hvis det er nødvendigt. 
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Plastmaling 
Pletter af plastmaling er meget vanskelige at fjerne, når de er 

hærdet.  De bør tørres af inden hærdning 

i kombination med vand. Eventuelle hærdede 

plastmalingspletter skrabes af med barberblade.  Om 

nødvendigt kan eftervask med varm opløsning af kaustisk soda 

anvendes.  Skyl med vand. 

 

Rust 
Rustpletter er meget vanskelige at fjerne, især hvis de har 

siddet i lang tid. 

 
Granit/kvartsit skifer: Oxalsyre eller rengøringsmidler 
indeholdende denne syre kan anvendes. Vask godt med 
almindeligt rengøringsmiddel i brugsopløsning. 

 
Marmor/kalksten:  Man bør overveje betydningen af 
rustpletter i forhold til eventuelle ætsende skader der 
forårsages af fjernelse med oxalsyre.  Advarsel: Syre 
beskadiger marmor og kalksten (polerede og slebede overflader 
ætses af syren). Brug syre med forsigtighed og skyl godt med 

almindeligt rengøringsmiddel i brugsopløsning. 

 

Stearin 
Fjern mest muligt mekanisk ved at skrabe forsigtigt med 

en kniv eller lignende. 

Alternativt kan frysespray anvendes. Vask efter med blyfri 

motorbenzin (95 oktan), eventuelt med pastametoden.  

Vask med almindeligt rengøringsmiddel i brugsopløsning. 

 

Te 
Granit/ kvartsit skifer: Te pletter er vanskelige at fjerne.  Prøv først 
med opvaskemiddel eller almindeligt rengøringsmiddel i 
brugsopløsning. Hvis der forsat er mærker tilbage, kan disse 
bleges med klorholdige midler. 

 
Marmor/kalksten: Te kan forårsage misfarvning, især på lys 
marmor/kalksten, hvis pletten ikke tørres op med det 
samme.  Prøv først med opvaskemiddel eller almindeligt 
rengøringsmiddel. Misfarvning kan bleges med klor, men 
husk at stenen kan ætses og bleges.  Vask med 
almindeligt rengøringsmiddel i brugsopløsning. 

 

Tape 
Limrester vaskes af med fortyndere/cellulosefortynding.  

Acetone kan også prøves. 

 

Tyggegummi 

Skrab af eller brug frysespray. 
 

Urin 
Vask rent med opvaskemiddel eller almindeligt 

rengøringsmiddel i brugsopløsning. 

 
Pletfjernemidler 

Følg producentens sikkerhedsanvisningerne nøje! 

Opløsningsmidler, der ikke skader naturstenen: 

Fortyndere = Cellulosefortynning 
Blyfri benzin, motorbenzin (95 oktan) 
Acetone  
Terpentin 
Ethyl acetat 
EDTA neutral (i f.eks.  vaskemidler) 
Ammoniak 

Polish fjerner 

Vask grundigt med almindeligt rengøringsmiddel i brugsløsning efter 
brug af midlerne. 

 

Opløsningsmidler, der kan 

skader på marmor/kalksten og samlinger: 
Glykolsyre 
Oxalsyre  
Eddikesyre 
Klor (kan blege stenen) 
Hydrogenperoxid (blegemidler) 
Kaustisk soda 

Vask grundigt med almindeligt rengøringsmiddel i brugsløsning efter 
brug af midlerne. 

 

Omslibning 

Slidte eller plettede overflader på gulve og trapper kan slibes igen. 
Enklere muligheder er skuring med en gulvrondel. 

Egnet sæbe 
Til rengøring af kalksten/marmor kan anvendes  
sæbespåner. 
Det vigtigste ved sæbespånerne er at de er uden 
tilsætningsstoffer.  I stedet for at tilsætte yderligere 
overfladeaktive stoffer til sæben, er det bedre med såkaldt 
vekseldrift, hvor man med bestemte intervaller udskifter 
sæben med et overfladeaktivt produkt, almindeligt 
rengøringsmiddel. 

Kompleksdannere, hvis opgave er at forhindre 
kalkudfældning, bør ikke findes i sæben medmindre vandet 
er ekstremt kalkholdigt (=hårdt). 

Almindeligt rengøringsmiddel 
Miljøklassificeret rengøringsmiddel ph 7-9 til regel- 
mæssig rengøring tilpasset anvendelsesområdet. Må ikke 
indeholde syre. 
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HOVEDPUNKTERNE VED PLEJE AF NATURSTEN 

• Find ud af typen af sten, inden du begynder at rengøre. 

• Anvend miljø-/forsigtighedsprincippet. 

• Brug så tørre metoder som muligt. 

• Lad stenoverfladen være slidoverfladen, polish bør ikke anvendes.  

• Granit: Brug almindeligt rengøringsmiddel. 

• Marmor/kalksten: Brug naturlig sæbe (sæbespåner) 

 + vekseldrift med almindeligt rengøringsmiddel. 

• Brug ikke sure rengøringsmidler. 

• Indgangspartiet påvirker rengøringen af hele huset. 
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