
 väggbeklädnad inomhus

Natursten är ett utmärkt material för att skapa karaktär och atmosfär i 
entréer och i olika typer av rum. Natursten är lämplig som väggbeklädnad 
eftersom den är slitstark och dessutom relativt underhållsfri. Estetiskt 
och tekniskt goda stenarbeten präglas av medvetna och genomtänkta val 
av stensort, kulör, mönster, plattformat och ytbearbetning. Möjligheter 
finns att skapa mönster genom att montera väggplattor av olika material, 
format och ytbearbetningar. 

Väggbeklädnad inomhus 4-sid.indd   1 08-02-14   10.33.46



väggbeklädnad inomhus

Rekommenderade ytbearbetningar
De vanligaste och lämpligaste ytbearbetningarna är polerad och finslipad. I på-
frestande kemisk miljö, som t.ex. kök och våtutrymmen, rekommenderas granit 
med polerad eller finslipad ytbearbetning. Kalkstenens och marmorns yta kan 
etsas av sura medel. En polerad yta mattas då och är svår att återställa till 
polerad. 

Rekommenderade format
Det mest kostnadseffektiva formatet ur både tillverknings- och monterings-
 syn punkt är fallande längder. Längden varierar då 1,5-3 gånger breddmåttet. 
Plattor tillverkas i standardformaten 300 x 300 mm, 305 x 305 mm, 200 x 400 mm, 
400 x 400 mm. Även andra format kan beställas. 

Rekommenderade tjocklekar
De vanligaste tjocklekarna är 10, 12, 20 och 22 mm, men även andra tjocklekar
förekommer.

Underhåll
Ölandssten/marmor/kalksten/skiffer: Så torra metoder som möjligt skall 
användas. Vid bunden smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa 
typ Grumme såpa. Vid regelbunden användning av såpa tillförs stenen den som 
ytskydd nödvändigt balanserande porfyllnaden. Såpan ska vara naturlig och fri 
från tillsatser av vax och salter. 

En ny och tidigare obehandlad stenyta mättas först med såpalösning för att 
ge en skyddande impregnering. Därför påföres/doseras vid de första städning-
arna såpa i en högre dos än normalt (2-5 gånger den normala). Överskott av såpa 
arbetas in med torrpolering eller avlägsnas med vatten.

Polerade ytor på kvartsitskiffer har låg sugförmåga. Istället tillämpas samma 
metod som för granit (ingen mättning av stenytan skall då ske).

Marmor och kalksten är känsliga för medel med ett pH-värde under 7. Stor 
försiktighet ska iakttas vid användning av rengöringsmedel.

Granit: Så torra metoder som möjligt skall användas. Vid bunden smuts används 
rengöringsmedel av typ Allrent.

Observera att det på en granityta är bättre att använda ett rengöringsmedel av 
typ Allrent än en såpalösning. Medel som bygger upp skikt ska aldrig användas.

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

Symbolen för produkter av massiv
natursten tagen ur berggrunden.
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