
Skötselråd fönsterbänkar i natursten

Rengöring och underhåll
Avtorkning med fuktig trasa är den rengöring som behöver göras vid t.ex.
veckostädningen. Ytbearbetningen är nästan alltid polerad och denna yta är
särskilt känslig för sura våtskor, det är därför mycket viktigt att torka upp
vattenspill och överloppsvatten från blommornas krukor.

Renovering
Mekaniska skador kan ofta lagas med en polyestermassa med stenmjöl som
infärgats till med stenen överensstämmande kulör. Större skador lagas genom att
stenbit infälles och fästes med hårdplastlim och ev. dubbar. Spräckta skivor kan
ofta sammanfogas med härdplast. Ibland är det nödvändigt att armera stenens
undersida med polyesterplast och glasfiber. Detta måste utföras på stenhuggeri.

Fläckborttagning
Stearin från ljus och marschaller är mycket svårt att ta bort. Avlägsna mesta
möjliga mekaniskt, skrapa med kniv och/eller rakblad. Använd sedan terpentin i

pastaförfarande (terpentin som blandas med gips till en smidig gröt). Eftertvätta
med bensin, ev. också i pastaförfarande. Bäst effekt erhålles med blyfri
motorbensin.

Efterbehandling
Polerade och ivissa fall även finslipade ytor kan ha etsats vid rengöring eller av
annan orsak. Stenen måste då efterbehandlas för att uppnå rätt ytfinhet. Det
bästa resultatet uppnås om stenen kan bearbetas maskinellt på ett stenhuggeri,
men i vissa fall kan gott resultat erhållas även vid behandling för hand,
- Ytans jämnhet måste först återställas genom slipning, Ofta räcker det att mycket
fina slipmedel användes, t. ex. nylonskurduk (typ Scotch-brite) eller
pimpstenspulver. I båda fallen bör slipningen ske med tvålvatten.
Pimpstenspulvret läggs lämpligen på en Wålfuktad trasa. På grövre ytor (än
polerad) kan stålull användas, gärna med tvålvatten eller tvåtståtutt.
- En polerad ytas glans kan sedan återställas med olika pol6rmedel. Ettvanligt
sådant medel går under handelsnamnet Stenglans. Det innehåller olika hartser och
vaxer lösta i ett lösningsmedel. Medlet läggs på tunnt och glansen poleras upp
med mjuk trasa eller pol6rrondell i borrmaskin. Överdosering ger lätt en kladdig
yta. Bivax löst i lacknafta kan också användas på liknande sätt. Observera att
bivaxet måste finfördelas fdr att det inte ska ta orimligt lång tid innan det löser
sig.
- Även möbel- bil- och golvpolish av högglanstyp kan användas. Arbetsförfarandet
måste utprovas från fall till fall. t'löbelpölish som innehåller spindelolja kan dock ge
gulfärgning åt ljus sten.
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