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Terrazzo är ett vackert och slitstarkt 
golvmaterial. Med rätt skötsel får du en 
hållbar trappa med lång livslängd.

1. Byggstädning
En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas 
i bruk. En bra byggstädning är den bästa förutsätt-
ningen för ett vackert och lättskött golv.
• Sopa eller moppa bort all lös smuts & bygg- 

damm från golvet.
• Använd svabbvagn, dosera 2 dl Steinfix 40 med 

10 l vatten. Fuktmoppa (pressa alla moppar 
rejält) alla ytor inkl. sättsteg för att få bort kalk-
fällningar från tillverkning och installation.

• Blanda 1-2 dl Steinfix 60 med 10 l vatten och 
moppa/massera ett tunt lager med Steinfix 60 på 
alla ytor för att få en smutstålig yta som sedan 
blir lätt att hålla ren.

2. Daglig skötsel
Den dagliga städningen med Steinfix 60 är mycket 
enkel. Om du väljer någon av städmetoderna nedan 
och följer instruktionerna så kommer dina golv kän-
nas som nya under lång tid. De olika städmetoderna 
är både till för att göra golvet rent men också ersätta 
stensåpa som nötts bort. Vid behov kan du också 
komplettera städningen med underhållspolering, se 
punkt 4.

3. Två enkla städmetoder
Fuktmoppning med Larrymopp Color eller lik-
nande microfibersystem.
• Använd svabbvagn, dosera 0,3-0,5 dl* Steinfix 

60 till 10 l vatten. Pressa ur mopparna väl.
• Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på 

städbehov.
• Upplevs terrazzon randig eller fet – minska 

doseringen utav Steinfix 60.
• Var 3-4 vecka byt Steinfix 60 mot endast vatten.
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INSTRUKTION
Rena steg - städinstruktion för Terrazzobeläggning
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Städning med kombimaskin
• Använd från 0.5 dl* Steinfix 60 till 10 l vatten i 

maskinen.
• Arbeta med röd rondell.
• Upplevs terrazzon randig eller fet – minska 

doseringen utav Steinfix 60.
• Var 3-4 vecka byt Steinfix 60 mot endast vatten.
• Vid behov av grundligare rengöring byt till 

Steinfix 40 (0,5* dl till 10 l vatten) i maskinen.

*Öka dosering vid hårt smutsade ytor, eller använd 
Steinfix 40.

4. Underhållsbehandling av Natursten
Polering med highspeed eller singelsnurra. Där hår-
dare slitage förekommer rekommenderas en polering 
med ett stenglanspulver som härdar ytan, sedan 
avslutas ytan med en stensåpa polering (Steinfix 60). 
Detta görs kvartalsvis eller vid behov, för att jämna 
ut ytglansen och ta bort eventuella friktionsmärken.

Observera att all natursten är känslig mot kem som 
har låga pH värden, till exempel grovrent, fönsterputs, 
kalkavlagringsmedel m.m.
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