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Städråd för 
väggar och golv 
med ytskikt av 
keramiska plattor!
I denna folder 
redovisas råd och 
rekommendationer 
om hur ytskikt med 
keramiska plattor 
på bästa sätt kan 
underhållas.

Råd och                                 
rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i 
princip underhållsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång 
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens 
egen. Normalt krävs endast regelbunden städ-
ning anpassad till nedsmutsningen och avtork-
ning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer om 
hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt 
kan underhållas. Informationen är utarbetad av 
Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. 
För mer detaljerad vägledning för specifika kera-
miska plattor och/eller förutsättningar hänvisas 
till respektive leverantörs information.



Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska 
plattor monterade på underlaget med fäst-
massa eller bruk, samt fogar mellan plattorna 
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande 
benämningar på olika typer av keramiska plat-
tor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och 
cottoplattor (”terracottaplattor”).

Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. 
Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 
10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade.              
De är avsedda för väggbeklädnader och an-
vänds endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorp-
tion än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. 
Klinkerplattor förekommer både glaserade och 
oglaserade. De används som golvbeläggningar 
och väggbeklädnader.

Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små 
format, som levereras och monteras i form av 
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanli-
gen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i 
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

”Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp 
av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg 

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. 
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller 
polerade. De kan tillverkas i stora format. 

Cottoplattor, ”terracotta” 
En speciell typ av plattor som ofta har mycket 
hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplat-
tor är oglaserade. De har rustik karaktär och 
kräver normalt ytbehandling vid montering               
och användning.

Regelbunden rengöring – 
dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras 
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt 
rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allren-
göringsmedel.

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller 
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmopp-
ning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med 
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengörings-
medel. Alternativt används i offentlig miljö 
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent 
vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade kera-
miska plattor med viss öppen porositet i ytan, 



skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt 
rengöras med våtrengöring med vatten och 
såplösning. Såplösningen kan till en del tränga 
in i denna typ av plattor och fungera som skydd 
mot framtida nedsmutsning.

Denna metodik får absolut inte i något samman-
hang användas på andra, tätare typer av keramiska 
plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av 
tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). 
Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor 
som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning 
och försvårad rengöring. Har detta felaktigt 
gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med 
vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel 
(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel,        
i en eller flera behandlingar.

Rengöring av speci!k    
nedsmutsning och/eller 
"äckar
Väggar
I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plat-
tor och fogar bildas över tiden i områden med 
kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med 
våttorkning med vatten och medelstarkt surt 
rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan ren-
göring måste alltid fogarna mättas med vatten 
före behandlingen så att inte surt vatten tränger 
in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.   

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna 
sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv 
Golv med kalkbildningar
I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, 
kalkavsättningar bildas och detta behandlas på 
samma sätt som för väggar. Möjligen med extra 
uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna 
före behandlingen och på rengöringen med rent 
vatten efter behandlingen, så att inget surt ren-
göringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från
installationstillfället
På golv generellt finns det en risk att dålig 
rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av 
fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för 
ögat. Detta visar sig först efter några månaders 
normal städning och då i form av allt sämre 
möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men 
omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa 
ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först 
måste golvet noggrant rengöras med vatten och 
grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, 
med efterföljande sköljning med rent vatten. 
Därefter måste golvet rengöras med vatten och 
medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller 
flera behandlingar och med efterföljande nog-
grann sköljning med rent vatten. Om istället 
endast vatten och surt rengöringsmedel används 

 !



förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom 
smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen 
i slöjbildningen.

Surt rengöringsmedel kan inte användas 
på keramiska plattor med metallinnehållande 
glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura ren-
göringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Golv i badanläggningar, storkök, livs-
medelsindustri och liknande
Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för 
mycket nedsmutsning och/eller spill och är 
under långa perioder våta. Keramiska plattor 
väljs oftast med halkdämpande egenskaper, 
vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett 
effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana 
golvytor är renspolning med högtrycksspruta. 
Normalt används endast rent ca 60 gradigt  
vatten i högtryckssprutningen. 

Rengöring vid särskilda behov
Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengörings-
medel i vatten spridas/dimmas ut över torrt 
golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen 
genomförs. Vid särskilda behov kan surt ren-
göringsmedel spridas/dimmas ut över golvet 
innan högtryckssprutningen genomförs, men 
golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte 
fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, 
för att undvika att fogarna skadas av trycket i 
vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader 
och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en 
beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad 
område. Beläggningen är grogrund för mögel-
påväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i 
sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. 
Fogar i dessa områden måste därför regelbudet 
rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten och med efterföljande 
sköljning med rent vatten. 

Moderna cementbundna fogmassor har oftast 
en vattenavvisande karaktär, som påtagligt 
minskar risken för mögelpåväxt och minskar 
rengöringsbehovet över tiden.



Rengöring efter installation 
– byggstädning och i vissa 
fall efterbehandling
Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för 
att skapa rätt förutsättningar för den regelbun-
det återkommande städningen. Speciellt på golv 
kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när av-
tvättning gjorts efter fogningen av plattbelägg-
ningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade 
eller polerade tätsintrade keramiska plattor 
anser att golv, efter fogning och härdning, 
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel 
i vatten och med efterföljande sköljning med 
rent vatten. 

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på    
fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. 
För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in 
i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt 
med rent vatten före behandlingen. Efter ren-
göringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor
Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid
speciella åtgärder inför fogningen för att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas
att man följer anvisningarna från tillverkaren av
de specifika cottoplattor som används. 

Efterbehandlingar
Generellt behöver inte och ska inte keramiska 
plattor efterbehandlas.

Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade 
plattor får på inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet 
kan behandlas med speciella så kallade sealers. 
Äldre golv med denna typ av plattor kan även 
ha behandlats med så kallad klinkerolja.

Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehand-
ling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog 
vanligtvis görs i form av en behandling hos 
tillverkaren. Om inte detta förfarande används 
ska efterbehandling göras enligt tillverkarens 
rekommendation för den specifika plattypen.

Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för 
andra golvmaterial får aldrig användas till          
keramiska plattor.



Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en 
trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.  
Vid rengöring med starka kemikalier bör man 
alltid börja med väl utspädd lösning och vid 
behov öka koncentrationen. Prova rengörings-
effekten på en liten och helst undanskymd yta. 
Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar 
den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande förore-
ningar och förslag på lämplig typ av rengörings-
medel.

Livsmedels"äckar, öl/vin, fett eller metallskrap 
av aluminium (lättmetall)tas bort med alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten, såsom allrengörings-
medel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinolje"äckar, asfalt"äckar, skrapmärken 
av gummi eller stearin/para#n tas bort med 
organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, 
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rost"äckar, kalk"äckar eller skrapmärken av 
stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i 
vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit 
eller citronsyra.

Färg"äckar som torkat tas bort mekaniskt med 
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade "äckar kan blekas med hjälp 
av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin 
i vatten.

  

  

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!
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Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25                          
info@bkr.se  www.bkr.se


