(Sid 1 av 2)

Skötselråd / Drift och Underhåll
betongskivor

Era fönsterbänkar i betong från Betongdesign är ytbehandlade i flera steg för att ge skivorna ett
bra skydd mot fläckar. Naturliga material så som betong är dock känsliga mot fläckar, därför är det
extra viktigt att det inte ligger vätskor eller fuktig smuts (framförallt av frätande natur) på
produkterna för då riskerar det att bli fläckar. Det är vanligtvis när vätskor ligger länge på betongen
som fläckar uppstår. Tänk på att vara extra försiktiga med era produkter de första
månaderna/halvåret eftersom det är då de är som mest känsliga. Under denna period skall ej
krukor ställas på fönsterbänkarna.
Observera att man skall undvika att ställa skålar eller dylikt av keramik direkt på betongen då detta
kan ge missfärgningar framförallt i kombination med vatten. Bra är att sätta möbeltassar av filt
under saker som placeras på betongen och gärna flytta på dem då och då.
När betongen skall rengöras så skall endast lätt fuktad trasa användas, eller den medföljande
putsduken (Grön Scotch Brite)
Sista ytbehandlingssteget som är utfört på era skivor är applicering av betongolja. Vi
rekommenderar att ni regelbundet kompletterar skyddet från fabriken med vårt betongvax för
bästa skydd. Se nedan för vidare instruktioner. Mer kortfattade instruktioner hittar ni även på
burken.
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Betongvax
Betongvax (del 2) används för behandling av jämna betongytor såsom köksbänkskivor, bord,
handfat, fönsterbänkar mm
Betong är ett naturmaterial och kräver en viss skötsel. Vårt betongvax innehåller bland annat
bivax, linolja. Dessa har egenskaper som ger ett effektivt skydd mot smuts och vätskor.
Vaxet lägger sig som ett skyddande lager på ytan, men tillåter samtidigt betongen att andas.
Betongen kan mörkna något beroende på hur omättad ytan är.
Efter applicering får betongen en glänsande sidenmatt, vattenavvisande och tålig yta.
Behandlingen bör upprepas minst var 6: e månad för att upprätthålla ytans skydd.
Tänk på att betong härdar under en lång tid och blir starkare med åren och mer motståndskraftig
mot fläckar!
Applicering:
Omgivningen och objektets temperatur bör vara över 15° C för bästa torktid.
Material vid användning: putsduk, Betongvax Del 2, såpvatten, disktrasa, skyddshandskar,
maskeringstejp, kökssvamp, bomullshandduk/polertrassel, vattenbad för använda material efter
användning.
Betongvaxet appliceras med en köksvamp och kan poleras med maskin.

Vi rekommenderar att ni använder skyddshandskar under arbetets gång då vaxet kan vara svårt
att tvätta bort. Sörj för god ventilering vid applicering och under torktiden.
-

-

-

Ytan som skall vaxas in, måste vara ren och torr.
Torka av ytan med lätt fuktad trasa för att avlägsna eventuellt fett.
Medföljande putsduk används med fördel på fläckar innan applicering av Betongvax.
Denna används torr och börja putsa med försiktighet då den har en viss slipeffekt. På svåra
fläckar kan det behövas hårdare tryck.
Maskera gärna omkringliggande ytor för att undvika att få fläckar på t.ex. kakelfog.
Kontrollera så att underlaget är torrt innan betongvaxet appliceras.
Avlägsna eventuell hinna från vaxet i burken innan bruk.
Tag rikligt med betongvax på en kökssvamp, den grova sidan.
Upplevs vaxet hårt och svårt att applicera, kan man med fördel lägga vaxburken i varmt
vatten några minuter för att få en mer lättarbetad konsistens.
Stryk svampen med vax på ytan som skall behandlas. Arbeta in vaxet med cirkelrörelser i 15
min på ett område i taget.

För betongprodukter som BetongDesign inte har tillverkat, observera att om ett rikligt
lager vax härdar på en obehandlad yta kan det medföra en risk att det blir missfärgningar i
vaxet av vanligt vatten. När ytan har genomgått oljning och/eller vaxning några gånger, är
betongen mer mättad och vaxet kan efter hand ligga på i ca 15 min och öka efter hand
med timmar. Detta för att få en ännu mer motståndskraftig yta.
-

Torka bort all överflödig olja med en ren och torr bomullshandduk.
Ytan ska nu poleras för hand med en ren och torr bomullshandduk (alternativt
polertrassel) för att säkerställa att allt överblivet vax är borta.
För stående ytor, var noga med att torka rent från Betongvax i eventuella porer då en
hinna kan bildas. För att uppnå mer glans, kan skivan poleras ytterligare.

För stående ytor med mycket porer, rekommenderar vi att ni använder vår Betongolja Del 1
istället. Detta då Betongvaxet kan ge en missfärgning i betongen över tid om det ansamlas
mycket vax i porerna.
-

-

Efter användning skall vaxdränkta material hanteras med försiktighet då
självantändningsrisk föreligger. Samtliga trasor, svampar etc. skall dränkas i vatten,
breddas ut och självtorka, alternativt brännas upp. Kan därefter slängas i hushållssoporna.
Vid behov kan en andra strykning tillämpa en bättre effekt. Detta görs efter ca 16-24 h.

