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Med rätt skötsel blir ditt terrazzo golv lättare att underhålla, samtidigt 
som lystern i den vackra ytan kan bibe hållas under mycket lång tid. 
Här nedanför hittar du information och allmänna råd om skötseln av 
ditt terrazzogolv. Dessa råd är generella. Ansvaret för skötseln ligger  
i slutänden på den person som – i samråd med tillverkaren av 
golvvårds produkterna – just ansvarar för skötseln.

För rengöring, skydd och skötsel av terrazzogolv rekommenderar vi att du 
använder golvvårdsprodukter anpassade för natursten/marmor, från exem-
pelvis varumärkena FILA, PROF Floor Care System eller motsvarande. De har 
ett neutralt pH-värde (7–10), vilket är viktigt eftersom terrazzo är en syra-
känslig produkt. 

Skötselinstruktioner för Terrazzogolv



Grundbehandling/försegling  
och skötsel i samband med  
installation av terrazzogolv
Terrazzo är ett så kallat sugande material, 
vilket innebär att framförallt golvytor bör 
impregneras efter montering. Denna grund-
behandling är mycket viktig för att säkerställa 
terrazzons bestående utseende och material-
ets höga värde över lång tid. 

Efter installation rekommenderar vi att 
cement rester och smuts tas bort så snart som 
möjligt. En sen eller otillräcklig första rengö-
ring kan försämra ytans utseende. Nyligen 
färdigställda arbetsplatser innehåller ofta 
byggdamm som kan förorena ett terrazzo-
golv. Därför bör man till en början städa med 
tätare frekvens än vanligt, tills allt byggdamm 
är borta. Byggdamm och gips kan i kombina-
tion med bland annat såpa och mjukvax göra 
golvytor extremt hala. Ytan måste då rengöras 
med allrengöringsmedel tills allt överskotts-
material avlägsnats. Vi rekommenderar rengö-
ringsmedel som är klassificerade som halkfria. 
Halkrisken minskar kraftigt när byggdammet 
har försvunnit.

Innan golven tas i bruk bör de grundbehand-
las. Det kan i regel göras 1–2 veckor efter 
installa tionen, men det är en tidsuppskattning  
och kan variera beroende på bland annat 
temperaturen i lokalen. Innan ytorna förseglas 
rekommenderas ytterligare en rengöring,  
för att ta bort alla smutsrester. Torktid cirka  
24 timmar. 

Följ alltid tillverkarens instruktioner när du an-
vänder golvvårdsprodukter för skyddande be-
handling med en förseglande impregnering.

Daglig skötsel
Dammsug eller torrmoppa bort löst skräp, 
grus och damm som kan repa golven. Tvätta 
rent med golvvårdsprodukter vid behov.  
Graden av ned smutsning och önskad finish 
avgör hur ofta golvet behöver underhållas.

För regelbunden rengöring rekommenderar 
vi att man endast använder sig av ett ren-
göringsmedel med neutralt pH-värde och 
utan tillsatser. Städa alltid med rent vatten och 
ordentligt rengjord städutrustning. Impreg-
nerade moppar bör ej användas.

Om golvet känns slitet och torrt kan golvvax 
användas innan golvet poleras. Vaxning och 
polering förhöjer lystern och gör samtidigt  
golvet mer lättstädat. Graden av slitage och 
önskad finish avgör hur ofta polering bör göras.

Periodiskt underhåll/ 
rekonditionering
Vid behov kan en grundligare rengöring och 
impregning genomföras. Följ i så fall noggrant 
råden och rekommendationerna från golv-
vårdsprodukternas tillverkare.

Spill, fläckar och svår smuts
Terrazzogolv är känsliga för syror från exempel-
vis vin, vinäger, ättika, frukt juicer och vissa 
rengöringsmedel (med ett pH-värde lägre än 
7). Kolsyra, kaffe, te och oljor kan också orsaka 
missfärgningar. Torka därför bort eventuellt 
spill direkt. Även starkt alkaliska ämnen (med 
ett pH-värde högre än 10), samt slip- och lös-
ningsmedel kan skada terrazzoytorna.

Märken efter klackar, färg, asfalt eller liknande 
tas i första hand bort med rakblad/rakblads-
skrapa. Vid envisa fläckar, använd vatten och 
fint sand- eller våtslippapper. Vid större fläckar 
kan golvet behöva maskinslipas. Efteråt be-
handlas den slipade ytan enligt ovanstående 
instruktioner för grundbehandling/försegling.
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