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Skötsel av naturstensytor utomhus  
 

Sammanfattning 
Även uthålligt material som natursten kräver under sin användningstid, vilken för 
naturstenobjekt kan vara mycket lång, regelbunden rengöring, skötsel och underhåll. Det finns 
inom många områden bl.a. offentligt förvaltade objekt en betydande underhållskuld. 
Underlåtande av regelbundet underhåll leder till ett förtida restaureringsbehov, vilket i sin tur 
medför en onödig ökning av livscykelkostnaden. 
Syftet med häftet ”Skötsel av natursten utomhus” är att ge en samlad information om skötsel 
och underhåll av natursten utomhus. 
Häftet är baserat på en sammanställning av de erfarenheter och kunskaper som finns inom 
branschen. Där så har behövts har kompletterande undersökningar och försök utförts. Detta 
gäller bl.a. klotter och rengöring av naturstenshällar i torgmiljö med hög 
nedsmutsningsbelastning. 
Allt underlag finns framtaget som text och bildmaterial.. Det som återstår för 
stenhandbokshäftet ”Skötsel av natursten utomhus” är redaktionell bearbetning så att det i 
upplägg och layout anknyter till de övriga häftena i Stenhandboken.  
Huvudmålgruppen för häftet är förvaltare, underhållsansvariga och beställare av 
naturstensytor utomhus såsom gator, torg, parker, trädgårdar, trappor, terrasser, husfasader 
och övriga naturstensytor utomhus.  
Det är dock viktigt att även föreskrivande led skaffar sig kunskap om underhållsbehovet för 
olika material och användningsområden, så att materialvalsbeslutet för en viss konstruktion 
även tar hänsyn till den totala livscykelkostnaden där ju underhållskostnaden är viktig del. 
Detta gäller speciellt för material med lång livslängd som natursten. Därför är arkitekter, 
tekniker, konstruktörer, entreprenörer, beslutsfattare på olika nivåer, allmänhet m.fl. en 
sekundär, men viktig målgrupp.  
 

9

Konstruktionens värde <-> livscykelkostnad

Konstruktionens
värde

Venustas
Estetik

Hållbarhet 
Firmitas

Funktion 
Utilitas

Livscykelkostnad

- Pengar €
- Miljöbelastning

- Investring/produktion
- Underhåll

>

Kultur-
bärare

större än

Känsla
Själ

 
Underhållet påverkar i hög grad livscykelkostnaden och konstruktionens värdeöverskott 
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Faktaunderlaget ska nu bearbetas redaktionell för att ge bästa möjliga läsvärdhet för som dem 
ska tillgodogöra sig informationen. Innehållsförteckning se nedan. Faktainnehållet är givet i 
de bifogade rapporterna  
Häftet kommer att omfatta 24 sidor och tryckas i 5000 ex,  planerad till  november 2011. 
 
Till denna rapport bifogas  några exempel på sammanfattningar av vissa faktaunderlag.  
 
Bilageförteckning: 
 
Bilaga 1 Sammandrag  
Bilaga 2 Inledning 
Bilaga 3 1. .Olika stensorter 
Bilaga 4 2. Miljöer 
Bilaga 5 4. Rengöringsmetoder 
Bilaga 6 6. Rengöringssituationer 
Bilaga 7 6a. Arbetsmetoder 
Bilaga 8  8 Klotter 
Bilaga 9  8 B. Klottertest 
Bilaga 10 9 Kultur- och antikvariska aspekter 
Bilaga 11 10 Arbetsmiljö och 11 Slutkontroll 
Bilaga 12 12 Råd för upphandling  
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Omfattning och uppläggning 
 

A. Område 
Skötsel och underhåll av naturstensytor utomhus: gator, torg, parker, trädgårdar, trappor, 
terrasser, husfasader och övriga naturstensytor utomhus 
 
B. Målgrupp (för vilka häftet är avsett) 

Förvaltare (av ytor enligt ovan) 
 Underhållsansvariga 
 Utförare av underhåll 
 Byggherrar/beställare 
 
 Arkitekter 
 Byggtekniker/ ingenjörer/ konstruktörer  
 Konsulter 
 Entreprenörer 
        Byggentreprenörer 
        Rengöringsentreprenörer 
        Stenentreprenörer 
 Stenproducenter 
 Antikvarier 
 

C. Struktur  
 
0. Inledning,  Skriftens omfattning.      
 
1. Olika stentypers egenskaper i förhållande till nedsmutsning, underhålls- och 
 rengöringsmetoder     
 Viktig tekniska egenskaper för olika utomhusmiljöer 
 Silikatsten 
 Karbonatsten 
 Sandsten 
      - Silikatbunden 
      - Karbonatbunden 
 Ytbearbetningar 
 Jämförelse med andra material 
 
2. Olika miljöer (applikationer) med avseende på nedsmutsning och skötselbehov.  
 Markbeläggningar 
  Hällar 
  Gatsten 
  Kullersten 
 
 Trappor 
 Murar 
 Fasader 
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3. Olika typer av nedsmutsning och skötselbehov     

3.1 Barmark 
 Nedsmutsning (se nedan) 
  Smuts 
  Beväxning (biologisk) 

Kalk- och saltutfällning 
  Fläckar 

Andra underhållsbehov 
  Stenar som ändas ur läge (t.ex. murar, markbeläggning) 
  Fogar som avlägsnas (sugs eller städas bort) 
  Kemisk påverkan 
  Mekanisk påverkan 
  Dräneringsbehov 
  Ogräsbekämpning 
  Rötter och grövre beväxning  
  Otillåten biltrafik och annan trafik 
 3.2 Vinterunderhåll, halkbekämpning 
4. Olika rengöringsmetoder   
 Vattenbaserade metoder 
  Ridåtvätt 
  Lågtryckstvätt 
  Vattenånga 
  Högtryckstvätt 
  (Ultrarent vatten) 
 Kemiska metoder 
  Inpackning/pastametoden/gel 
  Neutrala medel med ytaktiva medel 
  Alkaliska medel 
  Sura medel 
  Organiska lösningsmedel 
 Mekaniska metoder 
  Blästring 
   Våtblästring  
   Våt lättblästring 
   Mikroblästring 
   Isblästring 
   Torrblästring 
  Slipning 
  Laser 
 Ogräsbekämpning 
  Mekaniska metoder 
  Andra metoder 
5. Periodiskt underhåll     
  Fasader 
  Trappor 
  Murar 
  Hällar  
  Gatsten 
  Övrigt 
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6. Rengöring       
 Här beskrivs rengöringssituationer  
  Situation 1 
  Situation 2 
  O.S.V. 

 
 
7. Fläckar och fläckborttagning    
 Samma som för Skötsel Inomhus används 

 
 
8. Klotter, klotterskydd och klottersanering   
 Behov av klotterskydd 
 Principer för klotterskydd 
 Klottersanering 

 
 
9. Kultur- antikvariska aspekter (mycket kort)    
 
10. Säkerhets- och miljöaspekter (mycket kort)    
 
11. Prov – offert – utförande - slutkontroll 
 
12. Råd för upphandling av rengöringsentreprenader    
 
 

D. Praktiska försök 
Bl.a. har följande tester och försök genomförts 

- Borttagning av rost- och fettfläckar på fasdplattor (Marmor&GranitAB) 
- Jämförande försök för rengöring (borttagning av oxidskikt) på marmorfasad. 

Slipning jämfört med lättblästring (Marmmor&GranitAB) 
- Klotterborttagning (Trion Tensid AB) 
- Rengöring och skydd från matspill, bl.a. matfett, ketchup, på torgyta 

(Helsingborg – Stenkompetenscenter )  
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E. Innehållsförteckning 
 

NATURSTEN Utomhus  
Skötsel och underhåll 

 
RUBRIK    SIDA 
Förord - innehållsförteckning  2 
Stentypers egenskaper   3 
Olika miljöers skötselbehov  6 
Typer av nedsmutsning och skötselbehov 7 
Rengörings- och underhållsmetoder  9 
Periodiskt underhåll och rengöring 12 
Exempel på rengöringssituationer  14 
Fläckborttagning   17 
Klotter, klotterskydd och klotterborttagning 20 
Kultur- och antikvariska aspekter  21 
Säkerhets- och miljöaspekter  21 
Prov- offert- utförande- slutkontroll  22 
Råd för upphandling    23 
 

 



Bilaga 1  
Sammandrag (utan foton, dessa separat) 

UNDERHÅLL AV STENYTOR UTOMHUS 
 
INLEDNING 
Natursten är ett mycket tåligt material som kräver minimalt underhåll. För att stenarbetena ska bibehålla sin höga 
klass under många år är det dock lämpligt att ha en löpande översyn. Vid denna kan man åtgärda små skador, 
som annars, på sikt, kan komma att kräva mer omfattande arbeten. Med rätt underhåll behåller stenen sitt värde 
och åldras med behag. 
 
1 PERIODISKT UNDERHÅLL  
En plan med tidsintervall för olika åtgärder bör upprättas. Se exempel, tabell 11.2. 

Under de två första åren krävs ofta återkommande kompletteringar av fogfyllnad och justeringar i 
markbeläggningar, mm. Sådana åtgärder kan ingå i utförandeentreprenaden som ett garantiåtagande. 
 
1.1 Markbeläggningar 
Fogarna på nyligen stensatta ytor är känsliga innan de sätter sig och finpartiklar tränger ner så att fogmaterialet 
packar sig. Därför bör man undvika maskinell sopning med renhållningsfordon de första två åren. Om fogen inte 
är välfylld får beläggningen ingen stabilitet varvid stenar lossnar och förskjuts ur sitt läge. Vid maskinell sopning 
bör man se till så att borstarna inte vinklas ner i fogen så att den gröps ur.  
 

 
VIKTIGT! Sopmaskiner med sug får inte användas på nylagda stenbeläggningar med sandfogar! 
 

 
Ogräs kan bekämpas med många olika metoder. Besprutning med bekämpningsmedel medför stora 
miljöproblem och bör därför inte användas. Upphettning med låga, ånga eller infraröd strålning är effektiva 
metoder, men bör användas med försiktighet så att inte stenen eller omkringliggande ytor tar skada. Mekaniska 
metoder används i första hand, men fogar i nylagda beläggningar kan ta skada av borstning och spolning med 
högtryck. Blästring kan också ge stenen en matt och tråkig yta. 
 

 
Ruta 1 Metoder för ogräsbekämpning 



 
 

Ruta 2Förslag till underhållsplan, parkmiljö med markbeläggningar, murar mm 
 



Nedan följer förslag på åtgärder som bör ingå i det normala underhållsarbetet för olika stenkonstruktioner i 
utemiljön. 
Gatsten 
• Åtgärda sättningar, lösa stenar och andra skador.  
• Ersätt stenar som saknas. Använd sten med samma kulör och textur vid omläggning eller ersättning av skadad 
beläggning.  
• Bekämpa ogräs med mekaniska metoder.  
• Kantskär intilliggande vegetationsytor.  
• Den stenlagda ytan sopas för hand.  
• Vid tvättning används ej högtrycksspruta eftersom fogarna då spolas ur.  

Problem uppstår ofta på stensatta ytor på grund av renhållningsmaskiner. Sopmaskiner med stålborstar och 
starka dammsugare suger upp fogsanden mellan stenarna vilket leder till att stenarna lossnar med sättningar i 
ytan som följd.  

För att undvika detta kan stenen monteras i bruk och brukfogas. En annan metod är att förstärka fogarna med 
bindemedel. Se faktaruta 3.3. 
Hällar 
• Sättningar, lösa eller spruckna plattor samt andra skador skall åtgärdas så snart som möjligt för att minska 
spridningen på det skadade området. 
• Ogräs ska i första hand bekämpas med mekaniska metoder.  
• Kantskär intilliggande vegetationsytor. 
• Brunnsbetäckningar justeras så att de aldrig ligger högre än omgivande mark. 
• Snö- och isbekämpning utförs mekaniskt. Tösalter förstör kalksten och bruksfogar. 
Kullersten 
• Åtgärda sättningar, lösa stenar och andra skador.  
• Ersätt stenar som saknas.  
• Bekämpa ogräs med mekaniska metoder.  
• Kantskär intilliggande vegetationsytor. 
 
1.2 Trappor 
• Kontrollera stentrappor minst en gång per år.  
• Foga och justera stegen när så erfordras.  
• Åtgärda lösa steg, undermineringar eller andra skador som kan innebära fara för gående eller för trappans goda 
bestånd. 
• Snö- och isbekämpning utförs mekaniskt. Tösalter förstör kalksten och bruksfogar. 
• Trappor och trappvägar hålls fria från ogräs. 
 
1.3 Murar 
Bruksmurar 
• Kontrollera bruksmurar regelbundet, särskilt fogarnas skick. 
• Reparera och justera fogar, sättningar och andra skador vid behov. 
• Beväxning i fogar avlägsnas mekaniskt 
 
Kallmurar 
• Kontrollera kallmurar regelbundet. Under de första åren kan små sättningar förekomma.  
• Justera stenförskjutningar vid behov. 
 
2 REPARATION, OMBYGGNAD 
Natursten är ett tidlöst material med mycket lång livslängd. Vid reparationer och ombyggnader kan 
kompletteringar med ny sten av samma typ som den befintliga ofta göras. Till en början kan man då särskilja den 
nya stenen men ganska snart antar den samma patina som den befintliga och smälter in i miljön. För att få så god 
anpassning som möjligt mellan gammalt och nytt kan en del av den befintliga beläggningen monteras upp och 
blandas med den nya stenen. Detta ger en bra övergång. 
Naturstenen kan vanligen också återanvändas efter demontering. I många fall, bland annat när det gäller gatsten 
är till och med den begagnade, slitna och patinerade stenen mer attraktiv än nyhuggen.  
På senare tid har importen av sten från fjärran länder ökat. Stenens ursprung är då inte alltid lätt att spåra och 
ersättningsmaterial av samma sort kan då vara svårare att uppbringa.  
Sten i markbeläggningar som återmonteras sätts med ca 10 mm förhöjning jämfört med omkringliggande nivå. 
Vid packning och vibrering kommer de återmonterade plattorna/stenarna att ligga något över den ursprungliga 
beläggningen, men efter en tids trafik jämnas skillnaderna ut. 



3. RENGÖRING 
Stenarbeten som hålls rena ger ett prydligt intryck och inbjuder inte till klotter och vandalisering. Lägg in 
rengöring som en punkt i underhållsplanen. 

Rengöringsmetoderna anpassas till stensort, smutsens art och stenarbetenas uppbyggnad.  
Mer om rengöring av sten utomhus finns i Skötsel utomhus. I detta häfte redovisas endast kortfattat några 

punkter som speciellt gäller sten i utemiljön. 
 

Att tänka på vid val av rengöringsmetod 
Högtyckssprutning kan skada fogar 

Sura rengöringsmedel skadar kalksten 
Hård blästring mattar stenens kristallytor 

Ruta 3 Att tänka på vid val av rengöringsmetod •  
 
Fläckborttagning 
Vid all fläckborttagning är det viktigt med en snabb insats för att det fläckande ämnet inte ska tränga ner i 
stenen. Så länge fläcken ligger på ytan är den lättare att avlägsna. 

Nedanstående tabell 11.5 ger kortfattade råd om vilka medel som kan användas för borttagning av de 
vanligaste fläckarna. 

Pastaförfarandet innebär att lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t ex krita, till en 
tjockflytande välling. Denna läggs på fläcken och får torka, varefter det torra pulvret borstas bort och man 
eftertvättar med vatten. Tekniken innebär att lösningsmedlet löser upp fläcken och att lösningen transporteras 
upp i pastan som sedan avlägsnas.Om fläcken sitter djupt eller om lösningsmedlet avdunstar för fort kan den 
fuktiga pastan täckas med plastfolie under en tid innan plasten avlägsnas och medlet får avdunsta. 
Organiska lösningsmedel kan vara effektiva mot olika typer av fläckar och påverkar inte stenen negativt.  
Sura medel etsar och bryter ner karbonatstensorter, t ex kalksten, och ska inte användas på sådana stensorter. 
 

 
Ruta 4. Fläckborttagning på sten utomhus 

 
 



 
4 .KLOTTERSKYDD, KLOTTERSANERING 
Murar och andra vertikala stenytor är ofta attraktiva för klottrare. Sådana ytor bör därför klotterskyddas. Mer om 
i särskilt  
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SKÖTSEL UTOMHUS
Detta häfte ”Skötsel utomhus” ingår i Sveriges Stenindustriförbunds 
”En handbok om - Natursten”

En handbok om - Natursten innehåller följande delar:
- Allmänt
- Stenkartotek
- Terminologi & Toleranser
- Inomhus
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- Fasader
- Utemiljö
- Skötsel utomhus
- Restaurering
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- Klotter
- Miljövarudeklarationer för vissa stensorter
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INLEDNING
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Bilaga 3 

1. Olika stentypers egenskaper i förhållande till 
nedsmutsning, underhålls- och rengöringsmetoder 
 
När natursten används för bygg- och anläggningsändamål, måste den aktuella 
naturstensprodukten betraktas och bedömas som just ett bygg- eller anläggningsmaterial. 
Detta sammanfaller inte alltid med ett renodlats geologiskt synsätt. 
 
Detta behandlas mer utförligt i Stenhandbokens häfte Allmänt 
 
Så gott som alla typer av natursten tål organiska lösningsmedel (som inte innehåller syra). 
 
Alla naturstenstyper fläckas av visa metaller (rost, ärgning, etc.) samt av fett och olja. 
 
För att avgöra hur olika naturstenstyper/stensorter påverkas, i detta fall nedsmutsas i olika 
utomhusmiljöer/applikationer och påverkas av olika rengöringsmetoder måste bl.a. följande 
tekniska egenskaper beaktas: 
 

• - beständighet mot kemisk påverkan (motstånd mot luftföroreningar, salt, 
rengöringsmedel, användning av kemikalier, etc.) 

• - beständighet mot mekanisk påverkan (motstånd mot nötning, mekaniska 
rengöring och övrig mekanisk påverkan, etc.) 

• - porositet/vatten absorption (fysikaliska egenskaper) (frost, smuts, etc.) 
• - kristallstruktur/strukturell uppbyggnad 

 
Av detta skäl kan natursten delas in följande huvudgrupper: silikatsten, karbonatsten och 
sandsten, vilket inte är det gängse geologiska synsättet. 
 
 

1

Porös

Natursten Natursten –– som byggsom bygg-- och anloch anlääggningsmaterialggningsmaterial

Silikatsten
-SiO2 ”Sur”

Karbonatsten
-CO3 Basisk

Hård, tål sura medel
Stentyp ”Granit-lika”

Granit, Gnejs, Diabas
Kvartsit
Skiffer(Kvartsit/Glimmer)

Mjuk, tål sura medel
Stentyp Skiffer (Ler)

Mjukare, tål EJ surt, EJ salt
Stentyp Marmor         EKEBERG, KOLMÅRDEN  TÅL SALT

Kalksten
Travertin

Silikatbunden sandsten
-SiO2

Karbonatbunden sandsten
-CO3, -SiO2

Hård, tål sura medel Hård, tål EJ sura medel

Dock kan även Silikatsten innehålla mineral 
som påverkas av syror.
Gul granit är ofta ”sjuk”
Det finns granit som vittrar,”sandar” eller rostar. 

Dock ej svensk 

Undantag: Hård, tål EJ sura medel
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Silikatsten  
Silikatsten består av silikatmaterial, dvs. mineral som innehåller en -SiO2-del. Dessa är (i 
allmänhet) ”passivt” sura och därför motståndskraftiga mot sura ämnen och annan kemisk 
påverkan. Sålunda påverkas dessa inte av sura rengöringsmedel (såvida de inte innehåller 
påverkbara mineral, vilket funktionellt vald silikatsten inte ska göra).  
 

GRANIT magmatisk
*Hårdhetsskala efter Kostov 1968

GNEJS     omvandlad

Kvarts      -SiO2 Hårdhet* 100 
Fältspat   -SiO2     Hårdhet   50 
(inkl. plagioklas)

(<7%) Glimmer  -SiO2     Hårdhet   10

SILIKATSTEN

DIABAS   magmatisk
Fältspat   -SiO2     Hårdhet   50
Pyroxen   -SiO2    Hårdhet   50

(<10%)  Glimmer   -SiO2    Hårdhet   10

SKIFFER (Kvartsit-, Glimmer-) Fältspat   -SiO2     Hårdhet   50
Kvarts      -SiO2 Hårdhet 100 

Glimmer  -SiO2     Hårdhet  10

SKIFFER (Ler-) Div. silikat -SiO2 Hårdhet    5

Dessa mineral ↑ är ofta stabila
MEN

KONTROLLERA NOGGRANT VILKA ANDRA MINERAL FINNS!!!!

 
 
Silikatsten, kan i sin tur indelas i: 
 
Hård silikatsten (se bild) 
Till denna grupp hör stentyper bestående av hårda silikatmineral. Om dessa mäts med 
Kostovs hårdhetsskala,( som är en absolut hårdhetsskala, till skillnad från Moh:s, som är 
relativ), får de följande hårdhetsangivelse, Kvarts (hårdhet 100), Fältspat (hårdhet 50), 
Pyroxen (hårdhet 50) och Glimmer, oftast mindre än 10%, (hårdhet 10). D.v.s. stentyper i 
denna grupp är hårda och tål ganska robust rengöring. 
Bl. a. följande stentyper ingår i denna grupp, som ofta kallas ”granitlika stentyper”: 

- granit 
- gnejs 
- diabas  
- syenit 
- kvartsit 
- kvartsitskiffer 
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Granit 
 

 
Gnejs 
 

 
Kvartsitskiffer 
 
Mjuk silikatsten 
Denna grupp innehåller mjuka (hårdhet 5) lermineral. I gruppen ingår bland andra stentypen 
lerskiffer som tål viss kemisk påverkan, men den kan också i vissa fall blekas av sura ämnen. 
 
Det måste påpekas att skiffer inte är ett entydigt begrepp. Det finns bl.a. kvartsitskiffer (hård), fyllitskiffer och
 
 
OBSERVERA att inom gruppen silikatsten kan förekomma stensorter som rostar, vittrar eller 
”sandar”. Sådana stensorter bryts dock inte i Norden, men problemet kan finnas hos 
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importerade stensorter. Detta är en företeelse från senare år, då importen har ökat och sten 
med sämre kvalitet ibland har följt med. 
 
Typisk nedsmutsning: Silikatsten är relativ motståndskraftig mot inträngande nedsmutsning. 
Dock kan lätt avlägsningsbar smuts (sot, lavor, etc.) förekomma. Ytbearbetningen har här 
betydelse. Salt som, vid vattentransport transporteras genom fogarna kan ibland ge en 
missprydande utfällning på stenens yta. Mjuk silikatsten kan blekas.  
 
Rengöringsmetoder/medel: Stentypen i sig tål de flesta kemiska rengöringsmetoder/medel. 
Dock måste hänsyn tas till anslutande inbyggnadsmaterial. Mjuk silikatsten kan vara känslig 
för mekaniska rengöringsmetoder. 
 
Karbonatsten 
Karbonatstenen huvudbeståndsdelar är mineral med en CO3-del, som är basiska och därför 
reagerar med sura ämnen. Många i denna grupp påverkas av andra kemiska ämnen t.ex. salt 
(NaCl).  
Ingående mineral är Kalkspat (hårdhet 9), Dolomit (hårdhet 11) och i vissa fall serpentinit. 
Stentyperna i denna grupp är alltså relativt mjuka. 
Bl.a. följande stentyper ingår i denna grupp: 

- marmor 
- kalksten 
- travertin 

 

KARBONATSTEN

KALKSTEN sedimentär Kalkspat   CaCO3 Hårdhet 10

MARMOR omvandlad
Kalkspat   CaCO3 Hårdhet 10 

Dolomit     CaMg(CO3)2 Hårdhet 10

 
 
Vissa marmorsorter t.ex. Ekeberg och Kolmården är relativt resistenta mot salt. 
I internationella naturstenssammanhang skiljer man ofta inte mellan kalksten och marmor. 
Kalksten som är polerbar kallas ofta marmor. Skillnaden ligger i kristallstruktur och 
uppbyggnad. Marmor, som är en omkristalliserad kalksten, saknar oftast klov (sprickor, 
skiktningar), medan kalkstenen har mer eller mindre utvecklade klov, vilka ofta utgör en 
svaghetszon. Ibland innehåller dessa klov med andra mineral och högre porositet än stenen i 
övrigt. Kalkstenen kan något högre porositet än marmor. 
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Typisk nedsmutsning: Krustabildning (gipsbildning i kombination med partikelavsättning), sot 
och fasta partiklar. Vittring, färgförändring. Djupt sittande biologiska föroreningar typ lavar, 
mossor etc. 
 
Rengöringsmetoder/medel: Tål ej sura medel, försiktighet med mekaniska metoder (blästring, 
etc.). Speciellt gäller detta behuggna ytor. 
 

 
Kalksten 
 

 
Marmor 
 
Sandsten 
Sandsten är, jämfört med de andra stengrupperna, porös, med hög vattenabsorption. Den har 
av denna anledning en begränsad användning för bygg- och anläggningsverksamhet, då den 
snabbt smutsas ned och är svår att göra ren. Den förekommer dock i viss utsträckning som 
fasadmaterial. 
Sandsten låter sig inte poleras. (Ibland kallas även kvartsit, som är en omvandlad sandsten, för 
sandsten, vilket kan leda till missförstånd, då kvartsit, ur bygg- och anläggningssynpunkt, 
oftast beter sig som granit.) 
Huvudbeståndsdelen i sandsten är oftast kvartskorn, men bindemedlet varierar. På grund av 
det höga kvartsinnehållet (hårdhet 100) är sandsten ofta hård. Bindemedlet kan vara 
kvartsitiskt (silikat), kalk (karbonat, kalcit), lerhaltigt eller järnhaltigt. De två senare 
förekommer i äldre byggnader men saknar betydelse som bygg- och anläggningsmaterial i 
dag.  
Gruppen sandsten kan därför delas in i två undergrupper, med mycket olika egenskaper:  
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88

Sandsten

Kornen kvarts
Bindningen silikat

Kornen kvarts
Bindningen karbonat

Användning: Bör undvikas som bygg- och anläggningsmaterial.
Blir mycket snabbt smutsig. 
Silikatbunden mer beständig än karbonatbunden

Motsvarar ungefär betong

 
Sandsten är inget entydigt begrepp 
 
Silikatbunden sandsten (kvartssandsten) 
Stensorter inom denna grupp påverkas ej av sura medel och är i övrigt motståndskraftiga 
mot kemisk påverkan. 
Exempel på stensorter inom denna grupp är Orsasandsten 
 
Typisk nedsmutsning: Då stentypen är mycket porös suger den åt sig sot och fasta partiklar 
och den är också utsatt för beväxning av bl a mossor och lavar. 
 
Rengöringsmetoder/medel: Tål sura medel, och mekaniska metoder (blästring, etc.). Svår att 
göra ren. 
 
 
Karbonatbunden sandsten  
(Denna får inte förväxlas med den fabrikstillverkade ”kalksandsten”) 
Stensorterna inom denna grupp påverkas av sura medel, vilket har negativa effekter då den 
utsätts för surt nedfall. 
Exempel på stensort i denna grupp är Gotlandssandsten. 
 
Typisk nedsmutsning:. Krustabildning (gipsbildning i kombination med partikelavsättning). 
Då stentypen är mycket porös suger den åt sig sot och fasta partiklar. Vittring, färgförändring, 
övrig ytförändring (exfoliation, avsandning, skorpbildning). Djupt sittande biologiska 
föroreningar typ lavar, mossor etc. 
 
Rengöringsmetoder/medel: Tål ej sura medel, försiktighet med mekaniska metoder (blästring, 
etc.). Speciellt gäller detta behuggna ytor. Mycket svår att göra ren. 
 
Strukturell uppbyggnad, kristallstruktur 
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I många fall har det visat sig att olika stensorter med samma värden på de vanligaste tekniska 
parametrarna, mätta enligt vedertagen standard, uppvisar helt olika total hållfasthet och 
livslängd. Detta gäller då framför allt nya, oprövade stensorter som kommer in på marknaden. 
Förklaringen till detta är oftast att de olika stensorterna har olika kristallstruktur eller uppvisar 
andra strukturella olikheter, som inte framgår av de vanligaste provningsförfarandena. 
Stensortens egenskaper vid olika ytbearbetningar kan även ha betydelse.  
För en okänd stensort krävs en noggrann petrografisk analys för att fastsälla vilka mineral 
som ingår, framför allt med avseende på problemmineral, som även i små mängder kan ställa 
till problem, och t.ex. rosta.  
Det kan ofta vara viktigt att göra en djupare analys av stenens petrografiska sammansättning, 
kristallstruktur och övrig strukturell uppbyggnad. Viktigt är då givetvis en korrekt tolkning 
av analysen. Analysen bör göras redan vid valet av stenmaterial, men kan också göras i 
efterhand för att fastställa lämplig rengöringsmetod. 
 
Variationer inom varje stentyp kan vara stor. 
Variationen inom en stentyp kan vara större än mellan de olika stentyperna. Sålunda är den 
t.ex. den kalksten från Malta, och som används för byggnadsändamål där, en helt annan sten 
än den som bryts och används i Sverige, t.ex. Jämtlandskalksten. 
Vidare finns det graniter som vittrar (”sandar”) och beter sig som karbonatbunden sandsten 
och har sämre mekanisk och kemisk resistens än t.ex. Ekebergsmarmorn. 
Så kan t.ex. vattenadsorptionen hos en viss granit vara flerfaldigt högra än hos en viss 
kalksten. 
 
Jämförelse med andra material  
 
HÄR MÅSTE VI SKRIVA NÅGOT. JÄMFÖRELSE MED ANDRA MATERIAL: BETONG, 
PUTS, TEGEL, ETC. 
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Ytbearbetningar 
 

YTBEARBETNINGAR (för utomhusbruk)

GRANIT
(Granitlika stensorter)

SKIFFER
(-kvartsit)

KALKSTEN MARMOR

Råkilad (vissa stensorter)

Råkopp (vissa stensorter)

Flammad

Krysshamrad

Slipad

Polerad

Klovyta

Slipad

Polerad

Slipad* Slipad*

Klovyta

Topphyvlad/Hyvlad

Flammad

Krysshamrad* Krysshamrad*

(Lågerhuggen*(Lågerhuggen)*
(Tandhuggen)* (Tandhuggen)*

Borstad Borstad Borstad Borstad

*Endast för horisontell montering

 
 

Kurt Johansson 2007-12-31/ 
Christer Kjellén 2008-02-27 
Kurt Johansson 2008-03-03 
  



Stenhandboken, Skötsel utomhus
2 Sten i olika miljöer - underhållsbehov
Utkast 07-12-28

2.0 INLEDNING
Underhållsbehovet för natursten varierar kraftigt med 
den miljö där stenen befinner sig och stenens egenskaper, 
som behandlas i kap 1. 

2.1 STORSTADEN
2.1.1 Nedsmutsning
Storstadsmiljön har under många år varit en hård miljö 
för byggnader och anläggningar. Biltrafik och uppvärm-
ning av byggnader har gett utsläpp av sot och sura äm-
nen, som har negativ inverkan på stenmaterialet. Dels 
vittrar kalkhaltiga stensorter i denna miljö och dels ger 
sot och gipsbildning beläggningar som kan vara svåra att 
avlägsna. Miljön i storstäderna är i dag mindre sur, men 
ändå kvarstår en del av problemen.

Sten i storstadsmiljö är inte underhållsfri utan behöver 
ett regelbundet underhåll. Oftast räcker en lätt rengöring 
om den görs regelbundet med några års mellanrum. Vän-
tar man för länge behövs ofta stora och resurskrävande 
insatser. Detta gäller både sten på fasader och i stadens 
uterum.

2.1.2 Fläckar
I storstadmiljön vistas mycket människor som i oförstånd 
utsätter naturstenen för nedfläckning. Beläggningar är 
ofta utsatta för fettfläckar och intrampade tuggummin. 
Stearin från marschaller och ljus ger fläckar som ofta 
uppträder på både trappor, markbeläggningar och socklar 
vid entréer och de är svåra att avlägsna.

2.1.3 Klotter
Klotter är en form av skadegörelse som i hög grad drab-
bar stadsmiljön. Med rätt val av stensort och ytbearbet-
ning samt med förebyggande klotterskyddsbehandling 
kan man förebygga en del av skadeverkningarna.

2 STEN I OLIKA MILJÖER - UNDERHÅLLSBEHOV

2.1.4 Affischering
Affischer med olika budskap som klistras på natursten i 
fasader, murar, etc är en annan form av skadegörelse som 
hör storstaden till. I många fall är man ivrig att få ut sitt 
budskap, men man glömmer ofta vilka konsekvenser det-
ta får för fastighetsägare och andra som svarar för under-
hållet. I värsta fall fäster man affischerna med klister som 
är mycket svåra att få bort. 

2.1.5 Vittring
Olämpligt val av natursten kan få till följd att stenen vitt-
rar och ger upphov till missbrydande rostfläckar och -rin-
ningar.  I lindriga fall kan rosten tvättas bort, men i värsta 
fall bryts stenen ner och måste bytas ut.

2.2 LANDSBYGDEN
2.2.1 Nedsmutsning
Naturstensarbeten utanför stadsmiljön utsätts i allmnän-
het för liten nedsmutsning och intervallen mellan åter-
kommande rengöring kan göras tämligen långa.
Till skillnad mot stadsmiljön är det olika former av be-
växningar som medför underhållsbehov. Detta gäller sär-
skilt på porösa stensorter i skuggiga och fuktiga lägen.

2.2.2 Fläckar
Även i lantligare miljöer förekommer stearinfläckar från 
ljus och marschaller. Detta gäller inte minst på begrav-
ningsplatser. Fettfläckar är också vanliga, inte minst i an-
slutning till olika serveringar.

2.2.5 Vittring
Liksom i stadsmiljön kan olämpligt val av natursten få till 
följd att stenen vittrar och ger upphov till missbrydande 
rostfläckar och -rinningar, även om vittringen oftast går 
långsammare när miljön inte är lika sur.  I lindriga fall 
kan rosten tvättas bort, men i värsta fall bryts stenen ner 
och måste bytas ut.
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4. Rengöring (faktaunderlag text) 
 
Nedsmutsning från luften avsätter sig på och i stenytan och visar sig ofta som mörka partier 
och rinningar. Genom olika processer bildas dessutom avlagringar och beläggningar som är 
skadliga för stenmaterialet. Rengöringen kan göras för att återge stenen något av dess 
ursprungliga utseende och/eller för att avlägsna skadliga ämnen. 
Innan rengöringen påbörjas skall sten och beläggningar undersökas så att lämplig metod kan 
väljas. Olika föroreningar, liksom olika stenmaterial, ställer skilda krav på tillvägagångssätt. 
Många rengöringsmetoder är direkt eller indirekt skadliga för stenen. För att erhålla önskat 
resultat är det viktigt att välja inte bara rätt metod utan också rätt entreprenör. 
Entreprenören skall ha goda kunskaper om såväl rengöringsmetod som stenmaterial. Varje 
rengöringsmetod måste anpassas till målsättningen och objektet. 
Det är vanligt att man väljer olika metoder för olika delar av samma byggnad. Exempelvis 
kan en metod väljas för slät fasadsten, medan en annan väljs för skulpterade partier. Särskilt 
vid skulpterade delar är det viktigt att originalytan bevaras intakt. Man får inte glömma att det 
kommer att utsättas för återkommande rengöring. 
Metoder som avlägsnar delar av ytskiktet leder till en gradvis ändring av verkets karaktär och 
kan inte accepteras. Skador i ytskiktet bidrar till att stenens nedbrytning accelereras. 
Vid rengöring kan en obehandlad referensyta sparas som dokumentation. 
 
4.1 RENGÖRINGSMETODER 
 
Vattenbaserade metoder 
Rengöring med rent vatten kan generellt betraktas som den mest skonsamma metoden. Det 
finns dock undantag då vatten inte bör användas. Stora saltmängder i ett stenmaterial kan 
komma i rörelse och förorsaka skador. 
Löst sittande smuts borttages i allmänhet genom vattentvätt och mjuka borstar. 
Vatten kan lösa föroreningar, men även rengöra mekaniskt på olika sätt. Ridå-, lågtrycks- och 
högtryckstvätt samt ångtvätt är exempel på olika vattenbaserade metoder. 
Vid ridåtvätt rinner en vattenridå utefter fasaden under lång tid, ibland flera månader. I vårt 
nordiska klimat är det dock problem med att få konstruktionen tillräckligt uttorkad innan 
frosten kommer. 
Lågtryckstvättning utföres mestadels med rent hetvatten. 
Vattenånga är en metod som utnyttjar vattnets egenskaper maximalt och på ett skonsamt sätt. 
Ångan väter ytan väl med hjälp av förhållandevis liten mängd vatten. På skulpterade partier 
kan ångtvätt vara att föredra. 
Högtryckstvätt är den vanligaste vattentvättmetoden i Sverige. Ofta används hetvatten med 
tillsats av vätmedel (tensider). Metoden kan närmast ses som mekanisk rengöring. Tryck, 
temperatur samt arbetsvinkel mot fasaden är de styrbara variablerna. 
Liksom i de flesta andra fall är arbetsutförandet viktigt för slutresultatet. Tvätt under trycket 
skadar vittrade partier på ömtåliga stensorter. 
 
Kemiska metoder 
Kemiska rengöringsmetoder kräver kunskap om metoderna, stenen och innehållet i 
beläggningarna för att man ska uppnå ett lyckat resultat. 
Med hjälp av inpackning med t.ex. lera eller cellstoff är det möjligt att använda svaga 
kemikalier som på detta sätt ges möjlighet att verka på stenen under önskad tid. Kemikalierna 
löser och ombildar engöringen till: 
– Ytbearbetningen 
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– S tenens kondition 
Tänk din egen arbetsmiljö och miljön i omgivningen. 
följande finns tillgängligt på arbetsplatsen: 
olika ämnen i beläggningarna och gör det möjligt att sedan tvätta bort dem med vatten och 
mjuka borstar. Denna metod är lämplig på dekorativa stenpartier. 
 
Neutrala medel 
Organiska lösningsmedel är neutrala kemikalier, som inte förorsakar skador på sten. 
I dag finns ett antal kemiska rengöringsmetoder som bygger på s.. ”ytaktiva” ämnen. Dessa 
kräver ofta stor kunskap av användaren då dess sammansättning anpassas till den typ av 
förorening som skall lösas. 
 
Alkaliska medel 
Alkaliska medel ger i allmänhet upphov till saltbildning och bör därför användas restriktivt 
och endast på mycket täta stensorter. Medlen löse sot och fett men även många färger, vilket 
kan vålla problem. Alkalisk tvätt avslutas med riklig sköljning med vatten. Används ej på 
sandsten eller skulptur. 
 
Sura medel 
Vid syratvätt ska aldrig starka syror som saltsyra och svavelsyra användas. Dessa löser 
kalkhaltiga delar av stenen och inte alltid smutsen. Vid eftersköljning följer smutsen med den 
upplösta stenytan. Även mycket beständiga stensorter, som graniter kan ta skada av starka 
syror, som initierar rostning av järnmineral i stenen, vilket ger missfärgningar.  
Om syratvättning av någon anledning föreskrivs skall svaga, organiska syror användas, som 
vid kontakt med lösliga mineral, (t ex kalcit), bildar svårlösliga föreningar. Exempel på sådan 
syra är oxalsyra. Tvättning med sura medel avslutas med riklig sköljning med vatten.  
 
Mekaniska metoder 
Blästring 
Vid våtblästring tillsätts vatten vid munstyckets mynning. Ett vant handlag och ett gott 
omdöme är nödvändigt för att reglera tryck, avstånd och vinkel mot stenytan på lämpligt sätt 
för att uppnå optimalt slutresultat. 
Den metod som rekommenderas är våt lättblästring (mjukblästring), där man använder ett 
mjukt blästermedel, vanligtvis dolomitmjöl. Märk väl att även denna mer skonsamma 
blästermetod lätt kan förorsaka skador om den inte utförs på ettprofessionellt sätt. 
Mikroblästring med t ex fin aluminiumoxid är en metod som används på skulptur. Metoden är 
tyvärr för dyrbar/tidskrävande för att användas på större ytor. 
Torrblästring kan användas där vatten av olika anledningar anses olämpligt. Dock blir 
dammet ett stort problem för såväl entreprenör som omgivningen. lästring kräver god 
materialkänsla och gott omdöme. 
Många hårda blästermedel, exempelvis kvarts, stålsand och korund, är direkt olämpliga på 
sten. De skadar ytorna även på hårda stensorter. Detta gäller även grovt huggna graniter, där 
kvartskristallernas ytor skadas och stenen förlorar sin lyster. 
Slipning 
Slipning utföres normalt på ytor som tidigare varit slipade. Efter behandling ger stenytan ett 
rent intryck, men slipning kan ge en materialförlust och bör därför inte användas annat än 
undantagsvis. 
Laser 
I Sverige har rengöring med laser endast prövats i liten skala i byggnadssammanhang. 
Förenklat går metoden ut på att energin i laserstrålen gör jobbet. 
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4.2. FÄRGBORTTAGNING 
Ibland sker borttagning av färg från stenytan. Det kan vara olika typer av färg (plast-, alkyd-, 
olje-,etc.) som skall avlägsnas. I vissa fall skall även linoljerester extraheras ur ytporerna. 
Ibland kan ett objekt vara täckt med åtskilliga färglager av olika färgtyper, påförda under 
olika tidsperioder.  
Plastfärg kan borttagas med hjälp av preparat innehållande lösningsmedel i geléform. Vid 
flera färgskikt krävs flera appliceringar. Värmepistol fungerar ofta bra om det gäller mindre 
ytor, (dock ej på gips). 
Linoljefärg kan förtvålas med alkaliska medel som därefter kan avlägsnas genom vattentvätt. 
Ammoniak i vattenlösning bör användas, och då som inpackning. 
Lerinpackning kan även användas vid extrahering av linoljerester som täpper till ytporerna. 
Lut (kaustik soda) skall inte användas på grund av dess negativa inverkan på stenmaterialet! 
 
4.3. DESINFICERING 
Desinfektioinsmedel kan bidra till nedbrytning av stenmaterialet. Efter rengöring kan ytorna 
vid behov desinficeras med en biocid. Detta för att ta död på sporer som annars snart ger liv åt 
nya organismer. De partier som varit särskilt angripna bör lämpligen desinficeras en 
avslutande gång när hela restaureringsarbetet är avslutat. 
Det finns inte många preparat att välja på när det gäller desinficering av sten i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. De flesta är giftiga för såväl växtlighet som personer. 
 
4.4 KLOTTER OCH KLOTTERSKYDD 
Behandlas i avsnitt 8. 
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6. HUR MAN TAR BORT FASADSMUTS 
 
6.1 Rengöringsfaktorerna 
Det finns ett stort antal faktorer som påverkar rengöringseffekten vid fasadtvätt. Vissa är fasta 
(opåverkbara) och andra är variabla (påverkbara). De opåverkbara kan också kallas begräns- 
ningsfaktorerna och de påverkbara följaktligen möjlighetsfaktorerna. 
 
Inom de fasta finns: 

- Objektet och dess känslighet 
- Föroreningarnas art och mängd 
- Föroreningens ålder 
- Objektets yt- och materialstruktur 
- Temperatur, - kontaktytan mellan objektets yta – förorening – medel. 
- Kravet på renhetsgrad 

 
Variabla faktorer är: 

- Verkningstid 
- Temperatur, - spolvattnet 
- Mekaniskt arbete, tryck - flöde 
- Rengöringsmedel 

 
Med utgångspunkt från materialet i fasaden och typ av förorening väljs rätt rengöringsmedel 
(eller kombination av rengöringsmedel). Resultatet är sedan beroende av att de variabla 
faktorerna utnyttjas rätt. 
 
6.1.1 TID 
Både kostnaden och resultatet påverkas av den arbetstid dom står till förfogande. Oftast är det 
arbetstiden man försöker att minska. De största besparingarna nås genom färre mantimmar. 
 
En viktig del i sammanhanget är de kemiska produkternas verkningstid. De ges ofta alltför 
kort tid. Effekten blir ett dåligt rengöringsresultat och hela rengöringsprocessen måste 
upprepas. 
 
Viss försiktighet måste iakttagas på ömtåliga ytor. Överdrivet lång verkningstid på målade, 
lackerade och polerade ytor kan ge upphov till skador som mattning och i värsta fall förstörda 
ytor. Vid normal rengöring är en verkningstid på mellan ½ -5 minuter tillräcklig (syror), i 
fallet med fet smuts kan verkningstiden bli betydligt längre 15 minuter – 2 timmar (alkalier). 
Är det tjocka lager smuts, inbränd smuts eller långvarig nedsmutsning utan tidigare rengöring 
krävs betydligt längre verkningstid. Färgborrtagning av flera lager oljefärg kan behöva upp till 
48 timmar för att lösa upp och förtvåla färgskikten.  
 
6.1.2 TEMPERATUR 
En förhöjd temperatur kan i många fall vara helt avgörande för tvättresultatet. Det gäller 
främst feta föroreningar, vaxer, fetter, oljor, sot med flera och då alkaliska rengöringsmedel 
används.  
 
Lösningsmedel är många gånger oönskade av miljöskäl. Finns det stora mängder proteiner 
(exv. blod) i föroreningen bör kontakttemperaturen inte överstiga +46C, då koagulerar 
äggviteämnen och blir ännu svårare att frigöra från objektet. 



Demonstrationer och prover på fasadtvätt förekommer ofta under vintertid då entreprenören 
har lite arbete. Det är då mycket svårt att få ytan ren.  
Rengöringen med syror och alkalier ger bästa resultat vid temperaturer över +18C, 
lösningsmedelsbaserade produkter undantagna. 
 
Temperaturer kring +90-120C kan vara nödvändiga för att frigöra vaxer, paraffin, tjära, osv. 
Vissa objekt tål inte höga temperaturer, termoplaster kan deformeras. Häftiga 
temperaturväxlingar på t ex, glas kan orsaka skador. Undersökningar har också visat att 
porösa fasader, exv. kalcitisk sandsten med eroderad gips, inte skall trycktvättas med högre 
temperatur än +50C, då de små gipspartiklarna under tryck tränger in i porerna istället för att 
frigöras för avsköljning. 
 
6.1.3 MEKANISKTARBETE 
Vid våtrengöring av fasader används ofta högtryckstvätt med kapacitet med 100-150 bar och 
15-25 l/min. Lätt smuts kan rengöras med enbart vatten och högtryck. I de flesta fall är det 
rengöringsmedlet som upphäver de starka adhesionskrafter, som binder smutsen på fasadytan 
medan vattentrycket styr bortforslingen av smutsen. Slangtrycket (pumpens mottryck och 
vatten mängden) kan vara avgörande vid t ex borttagning av kalkfärg eller avspaltning av färg 
och klotter. Alltför högt tryck kan skada porösa och ömtåliga fasader. Flödet – l / min – är en 
alltför underskattad parameter. Vid material som inte tål höga tryck ökar man istället flödet 
och får därigenom ett lika bra mekaniskt arbete på ytan som vid högt tryck men betydligt 
skonsammare. Ett flöde om 20 l / min rekommenderas, gärna mer om möjlighet finns. 

 
6.1.4 RENGÖRINGSMEDEL 
Under förutsättning att rätt rengöringsmedel har använts är verkningstiden och 
koncentrationen utslagsgivande för resultatet. Vilken koncentration som skall användas och 
hur lång tid den skall verka är viktiga parametrar. Inga rengöringsmedel fungerar om de får 
torka in, de kan tvärtom skapa nya och svårare rengöringsproblem. Få högtryckstvättar är 
utrustade med appliceringsmöjligheter av kemikalier över 3 % -ig brukslösning. Med tillsatts 
av injektor på trycksidan uppnås ca 10 % -ig brukslösning. För fasadrengöring behövs oftast 
högre koncentrationer. En separat kemikaliespruta är ofta nödvändigt, helst med möjlighet att 
applicera högviskösa ämnen. En investering i en högtrycksfärgspruta med kemsäkra 
packningar ger snabbt igen investeringskostnaden. 
 
Med trycktvättar kan således kemikalier påföras fasaden, smuts ”hyvlas” av och slutligen 
transporteras bort med vatten.  
 
 
6.2 RISKMOMENT NÄR NÅGON AV RENGÖRINGSFAKTORERNA TILLÅTS 
DOMINERA 
  

TID 
Vid för lång verkningstid av temperatur, tryck och/eller kem, kan skador 
förorsakas på objektet, t ex målade ytor. 
 
Vid för kort verkningstid av temperatur, tryck och/eller kem, blir rengöringen 
ofullständig, t ex när kalla avfettningsmedel eller syror används.  

 
 
 



TEMPERATUR 
Vid för hög temperatur kan skador förorsakas på objektet, t ex målade ytor, 
plastytor etc. 
 
Vid för låg temperatur nedsättes rengöringsmedlens reaktionsförmåga, exv.  
vid avvaxning och avfettning. 
 
MEKANISKT ARBETE 
Vid för högt tryck kan skador förorsakas på objektet, t ex kalkputs, målade ytor 
elektrisk utrustning, etc. Om trycket är den dominerande funktionen försvårar 
det rengöringen. Konstant vinkel och avstånd från munstycket krävs för att få en 
jämn yta. 
 
Vid för lågt tryck, eller liten vattenmängd, försvåras borttagningen av större 
konglomerat och svårbemästrade föroreningar. 
 
KONCENTRATION AV RENGÖRINGSMEDEL 
Vid för hög koncentration. av rengöringsmedel kan skador förorsakas på 
objektet, i synnerhet om temperaturen och verkningstiden också ökas. 
 
Vid för låg koncentration. av rengöringsmedel försvåras och försämras all 
rengöring. 
 

6.3 RENGÖRINGS HJÄLPMEDEL 
Manuell rengöring med borste eller skrapa är ibland nödvändigt, t ex vid känsliga objekt, 
skulpturer, monument, etc. I praktiken blir det för dyrbart. Kemiska produkter, maskinella 
hjälpmedel och rationella metoder har möjliggjort att fasadtvätt är ekonomiskt möjligt och har 
därmed ökat kraftigt i omfattning.  
 
Vid kemisk rengöring är det viktigt att känna till produkternas positiva och negativa 
egenskaper för såväl fasaden som de personer som arbetar med dem samt eventuell 
miljöpåverkan. Det är också viktigt att ha kunskap om den maskinella utrustningens  
möjligheter för effektivt utnyttjande, men också vilka skador som kan inträffa. 
 
6.3.1 KEMIKALIER 
Rengöringsmedlet är en viktig faktor vid underhåll och rengöring av fasader. Intervallerna 
mellan rengöringstillfällena är ofta långa. Ytorna är utsatta för erosion och stark 
nedsmutsning. Erfarenheten har visat att det alltid går lättare och fortare vid fasadrengöring 
när rengöringsmedel används. Även om vatten omedelbart löser smutsen möjliggör 
rengöringsmedlen att smutsen kan transporteras bort med vatten.  
 
Rengöringsmedlens uppgift är att: 
 

- penetrera föroreningarna 
- lossa den från underlaget 
- dispergera den för att underlätta borttransport med vatten  

 
6.3.2 YTAKTIVA ÄMNEN 
Regeln är att om ytmaterialets ytenergi är lägre än vattnets ytspänning (73 dyn/cm2) kan 
vattnet inte tränga in i porerna. Organisk smuts – feta  föroreningar - kan vara svåra att väta. 



  
Om ytmaterialet väts fullständigt av vätskan, tränger rent vatten djupare in i kapillärerna (de 
små porerna) än vatten med ytaktiva medel (rengöringsmedel), förvattna därför enbart med 
rent och kallt vatten. Varmt vatten avdunstar lätt och därmed försvinner barriäreffekten. Vid 
neutralisering är det viktigt att använda en produkt med samma vätegenskaper som det sura 
eller alkaliska rengöringsmedel som tidigare tvättats med. 
 
Ytaktiva ämnen – tensider och tvättmedel, sänker vattnets ytspänning och finfördelar i vatten 
olösliga ämnen, som olja och fett. De håller smutsen svävande i vattnet och hindrar den från 
att på nytt fästa på ytan.. 
 
Andra tillsatser ingår dessutom i flera fasadrengöringsmedel, komplexbildare, som hindrar 
bildning av olösliga metallsalter som ofta är ett resultat av växelverkan mellan hårt vatten 
och/eller föroreningar. De ökar i vissa fall också rengöringseffekten. Inhibitorer tillsätts också 
för att minska korrosion från syror och alkalier. Förtjockningsmedel för att öka viskositeten 
och kontakttiden på ytan. Vissa tillsatsmedel används för att förhindra ny nedsmutsning. Till 
detta en mindre mängd andra förstärkare för att skapa speciella rengöringsegenskaper. 
 
 
6.3.3 NEUTRALA PRODUKTER 
Innehåller mest ytaktiva ämnen och lösningsmedel. De kan lösa fetter och oljor och bidra till 
borttransport av smutsen. Rätt uppbyggda bildar de inga salter och är närmast ofarliga för 
ytan, miljön och ur yrkeshygienisk aspekt. 
 
6.3.4 ALKALISKA PRODUKTER 
De alkaliska produkterna har ett stort användningsområde vid fasadrengöring. Det gäller 
främst på feta föroreningar. Byggnader i bostadsområden med kol-  och oljeeldning, 
byggnader vid vägar, järnvägar, kanaler med bensin och diesel drivna fordon, 
industriområden med kol- och oljeeldning, alla har utsatts för fet sot och oförbränd olja. 
Tillsammans med andra föroreningar beroende på miljö och ytmaterial bildas en grå/svart  
fetsmuts skorpbildning.  
 
De alkaliska medlen förtvålar oljor och fetter som därmed blir vattenlösliga och  det blir lätt 
att genom avsköljning med vatten att frigöra smutsen från väggytan. Genom surt nedfall finns 
ofta sura rester på fasaden som neutraliseras. 
 
De alkaliska produkter som används för rengöring kan vara förtjockade för att inte tränga in i 
porösa stenar och ge längre kontakttid. Alkalier kräver mycket grundlig sköljning och 
neutralisering, så att inga rester finns kvar, som kan bilda vattenlösliga kristallsalter. En yta 
som är rengjord med alkaliska medel måste efterneutraliseras till ett pH värde < 9 om den 
skall målas eller ytbehandlas på annat sätt. 
 
6.3.5 SURA PRODUKTER 
De sura produkterna kan vara uppbyggda av organiska och / eller oorganiska syror. De ger 
ökad rengörings effekt genom att de löser många basiska salter, främst kalciumkarbonat och 
många metalloxider så att smutsskiktets förankring och vidhäftning till fasadmaterialet 
påverkas. Fasadmaterial och fogar med kalk kan få svåra frätskador, om inte rätt syra 
användes och hänsyn tas till verkningstiden. Proteiner hydrolyseras lätt av starka syror.  
 



Det är viktigt att förvattna porösa ytor och på så sätt minska på rengöringsmedlets 
inträngningsdjup. 
 
Syror reagerar olika på olika ytor. Vissa syror (fluorvätesyra och ammoniumbifluorid den 
senare är dessutom i viss mån fettlösande) löser silikater, och är därför effektiva för att 
avlägsna hårt bunden smuts på silikathaltiga stenmaterial som granit, vissa sandstenytor och 
tegel. De etsar också glas, som måste skyddas. Syror är lättare att skölja bort än alkalier, men 
kräver ändå riklig sköljning och neutralisering. Genom användning av högviskösa produkter, 
minskar inträngningen i porösa material samtidigt som kontakttiden ökas vid svåra förorenin-
gar. Vid förlängd kontakttid kan halten aktiva substanser sänkas. 
 
6.3.6 LÖSNINGSMEDELSBASERADE PRODUKTER 
Mycket feta ytor, tjärfläckar eller färgborttagning, kräver antingen förtjockade alkaliska 
medel eller lösningsmedel. Lösningsmedel är att föredra om arbetet skall utföras under 
tidsbrist. Vid färgborttagning av syntetfärger och klotterborttagning används alltid 
lösningsmedelsbaserade produkter. De angriper inte stenar, metaller, eller trä, men de kan 
skada vissa plaster och fogmaterial. De är flyktiga och har ofta gjorts högviskösa för att 
fördröja avdunstning, förhindra inträngning i porösa material och för att förlänga kontakt-
tiden. 
 
 
6.3.7 VATTEN 
Vatten är ett ovärderligt hjälpmedel vid fasadrengöring. Vid högtryckstvätt och våtblästring 
bearbetar vatten mekaniskt ytan och transporterar bort föroreningarna. Vattnet har extremt 
hög ytspänning 73dyn/cm2  ,därför tillsättes ytaktiva ämnen (tensider) för att förbättra 
inträngningsförmågan i smuts. 
 
 
Rent vatten skall användas vid förvattning medan däremot rengöringsmedel tillsättes vid 
blötläggning. Kapillärkraften blir större vid rent vatten och inträngningen djupare. 
 
Vid vattenridåtvätt användes enbart vatten som under flera dagar har fått rinna över fasaden. 
 
Vatten kan användas som: 
 

- Lösningsmedel för upplösning av vattenlösliga och vattensvällande 
föroreningar, blötläggning. 

- Skyddsbarriär vid förvattning av porösa ytor, för att förhindra 
inträngning av rengöringsmedel. 

- Mekanisk bearbetning vid högtryckstvätt arbetar vattenstrålen som en 
mejsel. 

- Transportör med hjälp av rengöringsmedel dispergeras (finfördelas och 
hålls svävande) smutsen som transporteras bort med vatten. 

 
Ultrarent vatten 
Extremt rent vatten som dels renats via jonbytarfilter och därefter via omvänd osmos 
förefaller kan i gynnsamma fall avlägsna oorganiska likväl som organiska föroreningar snabbt 
och effektivt. Metoden med helt rent vatten kräver att den förorenade ytan utsätts för ett 
kontinuerligt flöde av rent vatten. Dessutom att antalet ”rena” vattenmolekyler befinner sig i 



ett stort överskott i förhållande smutsmolekylerna. Man gör rent med förhållandevis låga 
flöden och det relativt snabbt. Här finns en stor potential för forskning och metodsutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.8 DE OLIKA KEMIKALIERNAS FÖRDELNING OCH 
         ANDEL AV DEN TOTALA MARKNADEN 
 

 
Av diagrammet framgår att marknaden domineras av de starka kemikalierna, och då främst de 
sura under det övriga kemikalierna har en förhållandevis liten del av marknaden. Det bör dock 
i sammanhanget påpekas att kemikaliernas pH-värde inte direkt kan relateras till den 
rengörande förmågan. Under de senaste decennierna har man försökt hitta alternativ till de 
rengöringssystem som baseras på kraftiga elektrolyter. 
 
6.4 MASKINER/UTRUSTNING 
Den maskinella utrustningen varierar med vilken metod som användes. Vad fasadarbete 
förekommer både fasta ställningar och lift. Går tvättningen fort, och inga andra arbeten skall 
utföras, är lift att föredra. Det går snabbare och är billigare. 
6.4.1 BLÄSTRING är mycket vanlig utomlands. Det förekommer torrblästring, våtblästring, 
och vakuumblästring. 
 
6.4.2 HÖGTRYCKSUTRUSTNING blir mer och mer vanlig. Vattnet som pumpas under 
högt tryck, 100-200 bar, 15-30 l/min., kan på många aggregat värmas till hetvatten eller  ånga 
.  
Lämpligaste arbetstemperatur är 60-80C. Vattenmängden bör ej understiga 20 l/min. för att 
få bra mekanisk effekt och en fullgod avsköljning. 
 
6.4.3 LÅGTRYCKSSPRUTOR används för att påföra kemikalier med arbetstryck upp till 
50 bar, 5-7 l/min. Det är viktigt att kemikalier och maskiner är anpassade till varandra. 
 



6.4.4 HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTOR används i första hand till att påföra förtjockade 
produkter. Fördelen är främst ekonomisk då arbetstiden för påföringen förkortas väsentligt. 
Dessutom erhålls en jämn täckning även på ojämna ytor. 
 
 
 
 
 
 
6.5 METODER 
 
6.5.1 VATTENRIDÅTVÄTTNING 
Översköljning med kallt vatten från perforerade eller munstycksförsedda slangar vid 
takkanten. Rengörinsgtiden varierar från 1 dygn till ett flera veckor.  
 

Fördelar: Skonsamt mot ytan. Frigör gips, salter, etc. men ej fet smuts. 
 
               Nackdelar: Kan orsaka korrosion och vattenskador. Dyrbar och långsam metod. 
 
6.5.2 HÖGTRYCKSSPOLNING 
Kraftig mekanisk och ev. termisk bearbetning främst vid renspolning efter applicering av 
kemiska produkter. Tryck 70-150 bar, 14-25 l/min. kallt eller varmt vatten upp till 100C. 

 
Fördelar: Snabb och effektiv rengöring. 
 
Nackdelar: Skador på ömtåliga fasader kan uppstå vid oskickligt arbete. 
 

6.5.3 ÅNGTVÄTTNING 
Den termiska bearbetningen underlättar blötläggning av ytan och frigör en del smuts. 

 
Fördelar: Inga mekaniska skador. 
 
Nackdelar: Partiklar som gips och smuts kan tränga djupt in i porösa material. 
Långsam metod. Ömtåliga material kan skadas av temperaturrörelser. 
 

6.5.4 VAKUUMBLÄSTRING 
Liknar torr sandblästring, man återsuger blästermassan med ett speciellt munstycke. 

 
Fördelar: Dammar mindre än torr sandblästring. 
 
Nackdelar: Stora mängder slam bildas, som också kan sugas in i fasaden. Extra 
sköljning är nödvändig. Skadar lätt ömtåliga fasader. 
 

6.5.5 VATTENBLÄSTRING 
Högtrycksspolning med sand injicerad i vattenstrålen. 

 
Fördelar: Vid stor vattenmängd hålls hela fasaden ren. Obetydlig nedslitning av 
fasaden. 
 



Nackdelar: Långsam metod. Oskickligt handhavande kan skada ytan, speciellt 
när vittringsskador föreligger. 
 
 

 
 
 
 
 
6.5.6 TORR SANDBLÄSTRING 
Kvartssand blåses med stor kraft mot fasaden. 
  
 Fördelar: Utmärkt om ett poröst ytskikt, t ex puts skall avlägsnas helt. 
 

Nackdelar: Kraftig förslitning av fasadytan. Bullrigt och dammigt (miljövänlig 
metod). 
 

6.5.7 LÄTTBLÄSTRING 
Bikarbonat eller kalciumkarbonat anbringas ytan under relativt lågt tryck. 

 
Fördelar: Skonsammare än annan blästring. Yrkeshygieniskt skonsammare än 
annan blästring. 
 
Nackdelar: Föroreningen måste vara mjukare än underlaget. Oskickligt 
hanterande kan skada det mikroporösa ytterskiktet som exempelvis brännhuden 
på tegel. Bikarbonat i industriella kvantiteter är vegetationsdödande. 
 

6.5.8 SKRAPNING, SLIPNING, BORSTNING OCH ANDRA MANUELLA  
METODER 
Kan ev. komplettera andra metoder på ömtåliga ytor. 

 
Fördelar: Obetydliga skador. 
 
Nackdelar: Långsam och dyrbar metod. 
 

6.5.9 MASKINSLIPNING 
Kan komplettera andra metoder. 

 
Fördelar: Noggrann och objektanpassad metod. 
 
Nackdelar: Långsam och dyrbar metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.5.10 AVBRÄNNING/FLAMNING   
Främst för borttagning av gammal oljefärg. 

 
Fördelar: Enkel metod. 
 
Nackdelar: Kol- och sotrester i sprickor, skador på fönsterrutor och brandrisk,  
                   Metoden kräver stor yrkesskicklighet om skador på fasaden skall    . 

                                         undvikas                                      
 
 
6.5.11 KEMISK RENGÖRING 
Alkalier, syror och lösningsmedel användes för att lösa upp smutsen som sedan tvättas bort 
med högtrycksspolning. 

 
Fördelar: Effektiv och snabb metod. 
 
Nackdelar: Dåligt utbildad personal kan skada fasader. 
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6.B Val av fasadrengöringsmedel- metodik

Välj vilka 
produkter som 
skall testas.

Förbered en 

provyta som 

nedan. Applicera 
produkterna, 
dokumentera 
och fotografera.

Förvattna ytan  
nedifrån och 
upp med kallt 
vatten tills ytan 
är mättad.

Låt 
produkterna 
verka enligt 
produktbladen.

Kontrollera 
resultaten och 
bestäm vilken 
produkt som 
gav det bästa 
resultatet.

? min
to ? h

Spola av undre 
provytan med 
kallvatten och den 
övre med varmt 
vatten.(max. 
50°C). Trycket 
anpassas till ytan, 
40-200 bar, 25-
45° munstycks-
spridning.

1 2 3 4 5 6 7

2m

2m

Bilaga 7 
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Rengöring av fasader med syror

5 min
till

30 min

UPPREPA VID 
BEHOV

Förvattna ytan  
nedifrån och upp 
med kallt vatten 
tills ytan är 
mättad.

Applicera 
produkten 
nedifrån och 
upp.

Låt produkterna 
verka enligt 
produktbladen.
Håll ytan fuktig.

Kontrollera 
resultatet.

Spola av med  
med högtryck 
och varmt 
vatten.(max. 
50°C). Trycket 
anpassas till 
ytan, 40-200 
bar, 25-45°
munstycks-
spridning.

SLUTAVSKÖLJNING 
UPPIFRÅN OCH NED

KONTROLLERA 
RESULTATET

PRODUKTER

MÄRKNING C C X

MILJÖ N N ----

TRANSPORT-

KLASSIFICERING Farligt gods (se SDB) ----

OBS! Täck glas, aluminium, trä och 
andra ytor som kan ta skada av 
produkten.

Syror används när oxider, salter och 
metallpigment måste tas bort från en 
mineralyta.
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Förvattna ytan  
nedifrån och upp 
med kallt vatten 
tills ytan är 
mättad.

30 min 
till 6h

Låt produkterna 
verka enligt 
produktbladen.
Håll ytan fuktig.

Spola av med  
med högtryck 
och varmt 
vatten.(max. 
50°C). Trycket 
anpassas till 
ytan, 40-200 
bar, 25-45°
munstycks-
spridning.

Kontrollera 
resultatet

UPPREPA 
VID BEHOV

SLUTAVSKÖLJNING 
UPPIFRÅN OCH NED

KONTROLLERA 
RESULTATET

PRODUKTER 

MÄRKNING Xi C C

MILJÖ Lätt biologiskt nedbrytbara

TRANSPORT-

KLASSIFICERING ---- Farligt gods (se SDB)

OBS! Täck glas, aluminium, trä och 
andra ytor som kan ta skada av 
produkten.

Alkalier används när fett, sot, olja och 
andra föroreningar från förbränningskällor 
skall avlägsnas.

Applicera 
produkten 
nedifrån och 
upp.

Rengöring av fasader med alkalier 

OM ALKALISKA 
PRODUKTER ANVÄNTS: 
NEUTRALISERA 
SYRALÖSNING 
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Rengöring av historiska byggnader
(& känsliga ytor)

Förvattna ytan  
nedifrån och upp 
med kallt vatten 
tills ytan är 
mättad.

Applicera 
produkten 
nedifrån och 
upp.

10 min
till 1h

Låt produkterna 
verka enligt 
produktbladen.
Håll ytan fuktig.

Spola av med  
med högtryck 
och varmt 
vatten.(max. 
50°C). Trycket 
anpassas till 
ytan, 40-200 
bar, 25-45°
munstycks-
spridning.

Kontrollera 
resultatet

UPPREPA VID 
BEHOV

SLUTAVSKÖLJNING 
UPPIFRÅN OCH NED

KONTROLLERA 
RESULTATET

PRODUKTER 

MÄRKNING ---- ----

MILJÖ           Lätt biologiskt nedbrytbara

TRANSPORT- ---- ----

KLASSIFICERING

Neutrala produkter som används på gamla historiska 
byggnader och på mineralytor tar bort dammpartiklar 
och fettavlagringar. Bevarar patinan.
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Rengöring av fasader med pH - neutrala produkter

Förvattna ytan  
nedifrån och upp 
med kallt vatten 
tills ytan är 
mättad.

Applicera 
produkten 
nedifrån och 
upp.

15 - 30 
min

Låt verka enligt 
produktblad.
Håll ytan fuktig

Spola av med  
med högtryck 
och varmt 
vatten.(max. 
50°C). Trycket 
anpassas till 
ytan, 40-200 
bar, 25-45°
munstycks-
spridning.

Kontrollera 
resultatet.

UPPREPA VID 
BEHOV

SLUTAVSKÖLJNING 
UPPIFRÅN OCH NED

KONTROLLERA 
RESULTATET

PRODUKTER 7410

MÄRKNING Xi

MILJÖ          Lätt biologiskt nedbrytbart

TRANSPORT- ----

KLASSIFICERING
BPS 7410 är specialkomponerad för 
att avlägsna oljespill, tjära, fett, sot. 
OBS! BPS 7410 skall inte användas 
före målning av fasadytan
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Färgborttagare - högalkalisk, oljebaserade färger

Förvattna ytan  
nedifrån och upp 
med kallt vatten 
tills ytan är 
mättad.

Applicera 
produkten med 
en pensel, 
roller eller 
målarspruta.

2- 48 
timmar

Låt verka enligt 
produktblad.
Håll ytan fuktig 
med vattenånga.

Spola av med  
med högtryck och 
varmt vatten. 
(70-90°C). 
Trycket anpassas 
till ytan, 40-200 
bar, 25-45°
munstycks-
spridning.

Kontrollera 
resultatet.

UPPREPA VID 
BEHOV

SLUTAVSKÖLJNING 
UPPIFRÅN OCH NED. 
NEUTRALISERA MED 
SYRALÖSNING

KONTROLLERA 
RESULTATET

PRODUKTER 

MÄRKNING C

MILJÖ Nedbrytbart

TRANSPORT- Farligt gods (se SDB)

KLASSIFICERING 

Alkaliska färgborttagare är speciellt utvecklad för att lösa 
oljebaserade färger. OBS! Vid målning eller ommålning 
måste man se till att ytans pH-värde ligger omkring 9-10.
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Färgborttagare - lösningsmedelsbaserad, 
syntetiska bindemedel

Applicera 
produkten med en 
pensel, roller eller 
målarspruta.

6- 36 timmar

Låt verka enligt 
produktblad.
Håll ytan 
”kemfuktig”.

Spola av med  
med högtryck 
och varmt 
vatten. (70-
90°C). Trycket 
anpassas till 
ytan, 40-200 
bar, 25-45°
munstycks-
spridning.

Kontrollera 
resultatet

UPPREPA VID 
BEHOV

PRODUKTER 

MÄRKNING Xi

MILJÖ Lätt biologiskt nedbrytbar

TRANSPORT- ----

KLASSIFICERING

Lösningsmedelsbaserade färgborttagare löser alla 
typer av färg som, syntetiska färger, dispersions-
färger, emulsionsfärger som är baserade på 
organiska bindemedel.

Vissa lösningsmedelsbaserade färgborttagare kan  
även lösa oljebaserade färger.
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PRODUKTER 

MÄRKNING Xi Xi

MILJÖ ---- ----

TRANSPORT- ---- ----

KASSIFICERING

Färsk betong måste härda i  minst 28 dagar innan 
impregnering. 

Rengör ytan 
från smuts och 
klotter innan 
impregnering.

Låt ytan torka tills 
RF är under 80%. 
Lufttemperaturen 
skall överstiga 
2°C. 

Se produktblad.

Låt torka till 
nästan torrt.

Applicera det 
första lagret 
flödigt. Gel 
lägges 1 gång. 
Låt torka in i 
ytan.

Applicera det 
andra lagret tills 
ytan är mättad.

Kontrollera.
Rester från gel 
kan sköljas bort 
2-3 veckor efter 
applicering.

Impregnering - Silanbaserade, 
Alkaliska underlag- Betong
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Impregnering - Siloxanbaserade, 
pH - neutrala ytor

Rengör ytan 
från smuts och 
klotter innan 
impregnering.

Låt ytan torka tills 
RF är under 80%. 
Lufttemperaturen 
skall överstiga 
2°C. 

Se produktblad.

Låt torka till 
nästan torrt.

Applicera det 
första lagret 
flödigt tills ytan 
är mättad

Applicera det 
andra lagret tills 
ytan är mättad.

Kontrollera 
resultatet.

PRODUKTER 

MÄRKNING ---- ----

MILJÖ ---- ----

TRANSPORT- ---- ----

KLASSIFICERING

Impregnering av siloxanbaserade produkter kan 
appliceras på gamla såväl som nya stenytor. 
Impregnering av siloxanbaserade produkter kan 
vara aktiva på ytan upp till 30 år. 
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8. Klotter 
 

KLOTTERSKYDD och KLOTTERSANERING

Viktiga parametrar vid klotterskydd

- får ej skada stenen

- estetisk påverkan

- skydda mot klotter

- behövs klotterskydd?

 
 

OLIKA KLOTTERSKYDD
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Borttagning 
med vatten

Återskyddning med 
klotterskydd

1:Offerskydd

2. Permanent skydd
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Principen för permanentskydd och offerskydd. 



Permanentskydd kan skada stenen T.ex. kan fukt som kommit
in i stenen ej komma ut

Därför rekommenderas EJ Permanentskydd

Permanentskydd påverkar estetiskt

Permanetskydd kan EJ avlägsnas om man skulle vilja det

Offerskydd rekommenderas

 
Rekommendation 

 

 
Byggnad som blivit skadad av permanent klotterskydd. 

 



 
Exempel på bilder från testresultat 



Behandlas med
med 
skuggborttagare

Inga skuggor
kvar

Inga skuggor
kvar

Inga skuggor
kvar

Inga skuggor
kvar

Avvakta med skydd
tills Klottrandet börjar

Avvakta med skydd
tills klottrandet börjar

Avvakta med skydd
tills klottrandet börjar

Åtgärdsdiagram för klotterhantering, baserat på tester gjorda på Trion Tensid 
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8 B Klottertest 

Naturstensprojekt 
Kurt Johansson 
Uppsala den 24 mars 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 

Testrapport  
 
Dessa tester ingår i Naturstensprojektet som gjordes 2001. Det är kompletterande tester 
med både klotterborttagning och skuggborttagning. Valda naturstenssorter klottrades 
med valda graffitifärger. Stenproverna förvarades inomhus i en temperatur av ca 18°C. 
Klottret tilläts härda i 3 veckor innan borttagning.  
 
 
Naturstenar 
4 sorter erhölls. Flammad granit, krysshamrad granit, råkilad granit och  
skiffer (klovyta). Alla stenar var av storleken 400x600 mm. 
 
Klottret 
Klottret bestod av 6 st. olika sprayfärger och 1 tectyl (rostskyddsmassa). 
 
Klotterborttagare 
Klotter- och skuggborttagare som användes var; AGS 3+ Gel, AGS 65 
Tectylborttagare var AGS 25 och AGS 27 Gel. 
 
Klotterborttagning 
Alla stenproverna dokumenterades med en digitalkamera både före och efter 
klotterborttagning.  

1. AGS 3+ Gel applicerades med pensel på halva stenytan och tilläts verka under 1.5 
timme. 

2. Avspolning med hetvattenhögtryck från KEW. Vattenflödet var ca 20 liter/minut, 
90°C och ca 150 bar. Lansens munstycke var ca 10 cm från stenytan. Spolning 
skedde nedifrån och upp. 

3. AGS 65 skuggborttagare applicerades med pensel och tilläts verka under 15 
minuter. 

4. Avspolning med hetvattenhögtryck från KEW. Vattenflödet var ca 20 liter/minut, 
90°C och ca 150 bar. Lansens munstycke var ca 10 cm från stenytan. Spolning 
skedde nedifrån och upp. 

5. AGS 65 skuggborttagare applicerades med pensel och tilläts verka under 1 timme.  
6. Avspolning med hetvattenhögtryck från KEW. Vattenflödet var ca 20 liter/minut, 

90°C och ca 150 bar. Lansens munstycke var ca 10 cm från stenytan. Spolning 
skedde nedifrån och upp. 

 

 
 
 Trion Tensid AB 

Svederusgatan 1-3
SE-754 50 Uppsala
Sweden 
Tel.  +46 (0)18 156190 
Fax. +46 (0)18 696627 
VAT No:SE5562025766 
email: info@trion.se 
www.trion.se 



OBS! På tectylklottret applicerades AGS 25 och AGS 27 Gel i kombination efter varandra. 
Sedan följdes punkt 2-6. 
 
 
Resultat sprayfärger 
Efter punkt 4 med AGS 65 fanns det fortfarande lite skuggbildning kvar på alla stenar.  
3 av sprayfärgerna gav mer skuggbildning än de övriga 3. För att avlägsna all 
skuggbildning tillsattes mer AGS 65 (se punkt 5 och 6). All skuggbildning är nu borta på 
alla stenprover. Skiffer var den sten som gav upphov till minst skuggor och lättast att 
rengöra. Noteras kan också att klottret inte absorberades in lika djupt som i de andra 
stenarna. 
 
Resultat Tectyl 
Efter punkt 2 var det mycket skuggor kvar. Efter punkt 4 med AGS 65 fanns det 
fortfarande skuggbildning kvar på alla stenar Efter punkt 6 var det fortfarande lite 
skuggbildning kvar på alla stenar. Tectylskuggorna löstes upp i stenen och flöt ut. Även 
här var skiffer den sten som var renast efter punkt 6. Inga fler borttagningar gjordes då 
detta inte ingick i testet. Erfarenhetsmässigt vet vi att ytorna hade kunnat rengöras med 
ett bättre resultat, men mycket mer tid hade erfordrats. 
OBS! Tectyl är ingen färg utan en fet halvttorkande rostskyddsmassa som består av 
lösningsmedel, vax, vaselin, ullfett. Tectyl har en rostskyddande funktion och tränger 
därför djupt in i underlaget. Tectyl har visat sig vara bland det besvärligaste klotter att 
avlägsna från absorberande ytor. 
 
Slutsats 
Att klotterskydda ovannämnda ytor är något som fastighetsägare eller beställare måste 
ta ställning till i varje enskilt fall. Man vet att ytor som är klotterskyddade med ett 
offerklotterskydd är enkla att rengöra från klotter, och att man kan återställa ytan till 
dess ursprung. En regel kan vara att: Ytor som ofta är utsatta för klotter bör 
klotterskyddas, medan ytor som sällan eller aldrig klottras på inte behöver skyddas.  
 
Bilder medföljer på ett separat dokument. 
Förklaringar till bilderna. 
 
Flammad före 
Flammad efter 1 (efter punkt 4) 
Flammad efter 2 (efter punkt 6) 
 
Krysshamrad före 
Krysshamrad efter 1 (efter punkt 4) 
Krysshamrad efter 2 (efter punkt 6) 
 
Skiffer före 
Skiffer efter 1 (efter punkt 4) 
Skiffer efter 2 (efter punkt 6) 
 
Råkilad före 
Råkilad efter 1 (efter punkt 4) 
Råkilad efter 2 (efter punkt 6) 
 
 
 
För Trion Tensid AB 
 
William Stomilovic 
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9. Kultur och antikvariska aspekter  

Principen är att alltid kontakta en konservator för bedömning innan några åtgärder skall 

vidtas. För kulturvården skötsel kan betyda allt ifrån rengöring till konservering och 

restaurering. Innan beslut fattas skall en diskussion föras med flera kompetenser inblandade, 

om vilka typer av åtgärder som bäst uppfyller det övergripande målet. Kontakt med 

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer eller andra statliga myndigheter som till exempel 

Statens Fastighetsverk rekommenderas.   

Antikvariska stenobjekt som t.ex. portaler och skulpturer ingår oftast i en större helhet. En 

sådan helhet kan till exempel vara en byggnad eller en park. Skötsel innebär då att bevara de 

ingående delarna i sitt sammanhang. Vilka åtgärder som ska utföras beslutas utifrån flera aspekter 

förutom bevarandet av stenmaterialet, till exempel kan estetiska eller direkt kulturhistoriska syften 

finnas. Det kan alltså vara lika viktigt att bevara till exempel hantverksspår och färgrester som smuts 

och skador. I andra fall kan det vara viktigt att återskapa en byggnads ursprungliga utseende och då 

kan det bli fråga om restaurering eller rengöring. Innan en rengöringsmetod väljs krävs en 

undersökning av både stenens egenskaper och innehållet i smutsen. Rengöring är ett känsligt moment 

eftersom ytan är extra betydelsebärande med till exempel utsmyckningar, ytbearbetningar, färgrester, 

verktygsspår och patina. Objektet och utförda åtgärder dokumenteras med text och bild och 

sammanställs i en konserveringsrapport. Även motivering och resonemang bakom besluten bör 

dokumenteras.   
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10. ARBETSSKYDD – MILJÖSKYDD 

 
Arbete med fasadrengöring innebär risker. Skador kan uppstå genom fall från arbetsställning, 
fallande föremål, kläm- och krosskador. Hetvatten kan ge brännskador likväl som det höga 
trycket kan ge svåra skärskador. Svåra infektioner kan uppstå om skärskador uppstår i 
samband med varmt vatten. 
 
Blästerdamm och sprutdamm kan skada ögon och andningsorgan. Buller från blästring och 
slipning kan ge hörselskador. 
 
Kontakt med elektriska ledningar vid trycktvättning med vatten kan vara livshotande. 
 
De kemiska rengöringsmedlen, sura, alkaliska är ofta mycket starka. De kan ge frätskador i 
ögon och på hud. De lösningsmedelsbaserade produkterna kan vara farliga att inandas.  
 
Det krävs en genomtänkt personlig utrustning, anpassad efter de arbetsmetoder och produkter 
som användes. De lagar, föreskrifter och anvisningar som berör arbetsmiljön regleras av: 
ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 
Hel skyddsdräkt, med visir eller huvudkåpa, handskar och stövlar av gummi eller plast ger ett 
bra skydd. Vid farliga gaser krävs andningsmask. 
 
Iakttag försiktighet vid sköljning av fasader som påförts kem. Det bildas lätt en dimma som 
innehåller rengöringsmedel och smutspartiklar. Kroppen tar lätt upp skadliga ämnen via 
andningsorganen, ögonhålorna och andra slemhinnor. Samtidig tobaksrökning eller snusning 
ökar upptaget markant. 
Vattendroppar fungerar som partiklar, andningsskydd skall vara försedda med partikelfilter 
 
Kemiska rengöringsmedel kan innehålla hälsofarliga ämnen. Studera de anmärkningar, 
etiketter, och datablad som finns och följ anvisningarna. 

 
 
 
 
11. PROV – OFFERT – UTFÖRANDE - SLUTKONTROLL 
 
Hur säker man än känner sig på en fasadrengöring bör man alltid göra prover. Erfarenheten 
har visat, att i varje fasad döljer det sig ett eller flera unika problem. Olika nedsmutsnings-
mängder och typer, objektmaterialet är sällan likformigt, inte ens på samma fastighet. 
 
Gör prov på minst två olika ytor nedtill och upptill under fönster, vid stuprör, utmed allmän 
väg eller där det kan tänkas vara svårt att få rent.. 
 
Inhämta tillåtelse från fastighetsägaren att göra stort test på två olika ställen, efterssträvad area 
1 kvadratmeter per provställe. Notera produkt typ, koncentration och verkningstid. 
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En provtvätt kräver ofta lika mycket insatser i form av uppställning av utrustning, 
rengöringsprodukter och tid som tvättningen i sig själv. Det är rimligt att entreprenören kan 
fakturerar sitt arbete likväl som att den seriöse kunden faktiskt har inställningen att 
professionellt gjorda prover faktiskt skall betalas. 
 
11. 1 ATT KARTLÄGGA FÖRORENINGAR 
 

SAMMANSÄTTNING Vilka ämnen kan tänkas ingå i föroreningen med 
hänsyn till erosionsprodukter och omgivande miljö? 

 
UTSEENDE Alla föroreningar är inte svarta. En kalksten kan vara 

helt vit av gips. Hård eller porös yta ? 
 
MÄNGD Finns det små mängder upp till 1mm eller stora över 

2mm? 
 
PLACERING Är de jämt fördelade eller fläckvis? Här betyder läge 

och objektkvalitet mycket. 
 
URSPRUNG Hur har de transporterats hit? Med luftströmmar, 

vatten, strömmar, stänk, utfällning, etc.? 
 
BORTTAGNING Med hjälp av rätt produkt och de rengöringsfaktorer 

som finns tillhands. 
 
11.2 METODVAL 
Gör en metodbeskrivning med hjälp av utförda prover och erfarenheter. Beräkna lämplig 
arbetsyta för etappvis förvattning och kemikalie påläggning. Anpassa ytorna efter 
bekvämlighet och kemikaliernas verkningstid. Börja nedifrån och upp. Tvättning och 
rensköljning göres uppifrån och ned. 
 
11.3 UPPMÄTNING 
När ytan beräknas titta speciellt på hur stor den verkliga ytan är. En strukturyta är betydligt 
större än motsvarande plan yta. Titta speciellt efter fönster, stuprör, el-kontakter, stegar och 
andra metallfästen. Fönstertäckning eller ej? 
 
11.4 UTRUSTNING 
Anskaffa skyddsutrustning för personalen, inteckningsmaterial för ställningar. Gör en lista 
över maskiner, kemikalier, arbetsbod, plast för utrustningar, etc. 
 
11.5 TILLSTÅND 
Inskaffa tillstånd vid behov från polismyndigheten för eventuell gatuavstängning. Vissa 
produkter skall registreras hos Länsstyrelsen, etc. Meddela Brandkår om risk finns för att 
sprinklersystem sätts ur funktion. Kontakta Miljöförvaltningen om arbete sker vid eller nära 
vattentäkt och om det kommunala dagvattennätet accepterar spill från fasadtvätt. Det är mer 
än rengöringskemikalierna och vatten som rinner ut. Många gånger utgör själva fasadförore-
ningen den farliga komponenten. Se alltid till att ha ett gott samarbete med berörda 
myndigheter. 
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11.6 ARBETSPROGRAM 
En noggrann planering av materialflöde och nödvändiga åtgärder spar mycket tid och 
kostnader. Gör upp ett arbetsprogram. Var noggrann med egenkontrollen. 
 
11.7 TIDSPLAN 
Följ upp arbetsprogrammet med en tidsplan uppdelad på varje arbetsuppgift. 
 
11.8 KONTROLL/JUSTERING 
Det är viktigt att redan i offerten reservera sig för svårbedömda resultat. Håll kontakt med 
beställaren under arbetets gång för att undvika onödig kritik. Gör eventuell justering innan lift 
och ställningar är borta. För att underlätta beställarens och den egna bedömningen av 
resultatet rekommenderas starkt att erforderliga referensytor etableras redan vid offerttillfället. 
 



Stenhandboken, Skötsel utomhus
6 Beslutsträd
Utkast 07-11-29

6 BESLUTSGÅNG

Stenhuggare Konservator

Skador/akuta åtgärder
Behov av restaurering

Upprustning/särskild rengöring
Behov av omfattande rengöring 

och ev mindre reparationer

Periodiskt underhåll
För att bibehålla byggnadens 

goda beståndAntikvarisk bedömning

Restaureringsprogram Åtgärdssprogram

Provrengöring

StenhuggareKonservator

Rengörare

RengörareRengörare

Underhållsprogram
För fortsatt löpande underhåll
Återkommande besiktningar 

Kontroll/kvalitetssäkring/besiktning

Underhållsprogram
För löpande underhåll

Återkommande besiktningar 

Kvalitetssäkring/besiktning
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