
 
 

 

Kakel och klinker 
 

Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller 
ner i golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid 
duschplats och kring badkar. Om du ändå måste göra hål är det viktigt att du 
tätar hålet kring skruven med våtrumssilikon. Material hittar du hos välsorterade 
fackhandlare. Anlita en hantverkare/plattläggare om du känner dig minsta tveksam. 
Punkteras tätskiktet utan korrekt tätning kan fuktskador uppstå. 
 
Rengöring 
Väggar och golv med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand 
med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller 
allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste 
med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas 
ned. Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.  
 
Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt, 
surt rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg att 
vattenmätta fogarna före tvättning. Avsluta rengöringen med rent vatten och mjuk 
svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr trasa.  
 
Om något fel uppstår 
Om du misstänker att det uppstått en skada på våtrumsvägg eller golv gör du en 
felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”.  
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Parkettgolv 
 

Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött 
parkettgolv håller i många år.  

Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan 
försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av 
UV-ljus. 

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom torrmoppning 
eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden 
trasa. Tillsätt eventuellt milt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Använd 
inte svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. Underhåll gärna golvet 
med specialmedel för parkettgolv för att få ett extra skydd. Det rekommenderas i 
hemmiljö två gånger per år. 

Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga möbler 
undviker du att repa ditt parkettgolv. När du ska flytta pianot, den tunga hyllan eller 
soffan kan du ställa möbeln på en filt eller matta och försiktigt skjuta till önskad 
plats. Ställ inte blomkrukor direkt på golvet.  

Om något fel uppstår 
Om det uppstår fel på parkettgolvet, som du inte själv har orsakat, 
gör du en felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 
”Felanmälan”. 
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