
 övriga produkter

Natursten är ett material som är väl lämpat för de flesta produkter såväl 
inom- som utomhus.

Fasader, portomfattningar, mark- och golvsocklar är exempel på pro-
dukter där naturstenen väl uppfyller ställda krav på funktion, hållbarhet 
och estetiska värden. 

Ölandssten, marmor, kalksten, granit och skiffer är lämpliga eftersom 
de är slitstarka och dessutom relativt underhållsfria. Om man använder 
rätt sten sort med korrekt ytbearbetning kan anläggningen brukas under 
lång tid med minimalt underhåll och skötsel. Estetiskt och tekniskt goda 
stenarbeten präglas av medvetna och genomtänkta val av stensort, kulör, 
plattformat och ytbearbetning. 
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övriga produkter

Rekommenderade ytbearbetningar
Ytbearbetningen måste anpassas till användningen. De olika stensorternas 
tekniska egenskaper påverkar valet av lämplig ytbearbetning beroende på den 
miljö som produkten exponeras för.

Ölandssten, marmor, kalksten
Inomhus är den vanligaste och lämpligaste ytbearbetningen normal- eller fin-
slipad. Utomhus rekommenderas grövre ytbearbetning.

Granit
De vanligaste och lämpligaste ytbearbetningarna är polerad, finslipad, flammad 
eller krysshamrad.

Skiffer
För skiffer är den vanligaste ytan en naturlig klovyta som är lätt vågig och i stort 
sett plan. Skiffer kan även slipas och poleras.  

Rekommenderade format
Plattornas/ämnenas storlek anpassas till produktens utformning. Olika ma-
terial har olika egenskaper för böj- och draghållfasthet, tryckhållfasthet eller 
utspjälkningshållfasthet. Dessa kan begränsa plattornas storlek.

Rekommenderade tjocklekar
Plattornas/ämnenas tjocklek anpassas till produktens storlek och val av infäst-
ningssystem.

Underhåll
Ölandssten, övriga kalkstenar och marmor är känsliga för salter och medel 
med pH-värde under 7, varför stor försiktighet ska iakttas vid användning av 
rengöringsmedel.

Beroende på stensort och användningsområde tillämpas Sveriges Stenindu-
striförbunds rekommendationer.

Produkter som utsätts för klotter kan skyddas med speciella klotterskydd 
enligt Sveriges Stenindustriförbunds rekommendationer.

För fördjupad information
Materialfakta, referensobjekt, projektering, 
montering: www.naturstenskompaniet.se
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RekommendeRade mateRial

kalksten

azul valverde

botticino classico

nero marquina

creme cascais

anröchter

belgisk kalksten

jura beige

jura grå

maRmoR

bianco carrara c/d

gRanit

svart granit

emerald pearl

nero impala

bjärlöv

skiFFeR

offerdalskiffer

altaskiffer

ottaskiffer

oppdalskiffer

portoskiffer

ölandssten grå g1

ölandssten gråflammig

ölandssten hors

ölandssten röd b1

ölandssten röd b2

ölandssten rödflammig

ölandssten

ölandssten grå g2

bardiglio nuvolato

För fördjupad information
Materialfakta, referensobjekt, projektering, 
montering: www.naturstenskompaniet.se
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Telefon 044-738 00 Fax 044-738 09
info@naturstenskompaniet.se  
www.naturstenskompaniet.se
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Symbolen för produkter av massiv
natursten tagen ur berggrunden.
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