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Skötselråd betong
INITIs betongmöbler är ytbehandlade i flera steg för att få ett så bra
skydd som möjligt. Naturliga material som sten och betong är dock
känsliga mot fläckar därför är det extra viktigt att det inte ligger vätskor på skivorna under en lång period utan att man torkar bort dessa
så snabbt som möjligt. Det är när vätskor ligger länge på skivan som
fläckar uppstår. En sten eller betongskivas värsta fiende är syror. Framförallt syror av citron gör att skivan ”vittrar sönder” om inte detta tas bort
omgående.
Ytbehandlingen gör att ytan inte är lika sugande som obehandlad betong. INITIs ytbehandling görs två gånger och tränger ner 3-4mm i skivan. För att skapa ett ännu bättre skydd så rekommenderar vi att man
vaxar in ytorna med betongvax, framförallt när de är nya. Vaxa gärna en
gång första dagen efter installation. Vaxa sedan ytterligare en gång tidigast efter 14 dagar, då skapar man ett bra skydd och mättar betongen.
Senare räcker det att man vaxar någon gång per halvår eller vid behov.
Vaxa aldrig oftare än var 14:e dag för då hinner inte vaxet härda mellan
vaxningarna.
Då betong är ett levande material så förändras den med tiden (oftast
till det bättre). Betongen härdar och krymper under många år. Under
krympningen kan det uppstå hårfina sprickor kring de smalare partierna
runt hoar, dessa sprickor är naturligt i betongskivor av detta slag och
inte skäl för reklamation. Om en spricka skulle uppstå är det bra att vara
noga med att vaxa kring detta ställe extra noga/ofta så syns sprickan
så lite som möjligt. Sprickor påverkar inte skivornas hållfasthet utan är
endast en naturlig del av skivans utseende.
Så här applicerar man vaxet: Tag en fin svamp (Scotch Brite fina sidan)
och lägg ut vaxet i ett jämt men tunt lager på skivan. Jobba in vaxet
med svampen under ca 15 min. Ge ej vaxet tid att ligga still för länge på
ytorna och stelna till, därför är det bra att jobba med en yta i taget. Efter
att man jobbat med vaxet i ca 15 min skall överflödet av vaxet tas bort
med en ren bomullsduk eller liknande. När man avlägsnat överflödet av
vaxet skall skivan poleras upp (lättast är att ta en ny bomullsduk) så att
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skivorna känns lite blanka. Poleringen är mycket viktig för att säkerställa
att allt vax som inte jobbats ner i ytan tas bort. Lämnas vax kvar som
får härda kan det medföra missfärgningar i vaxet av vanligt vatten. Ju
mer man jobbar in vaxet desto mer mättad blir skivan och skyddet blir
bättre. Första gången vaxet appliceras är då man bör lägga ner mest tid
och kraft på själva appliceringen.
Sammanfattning applicering:
- Lägg ut vaxet i ett jämt lager, på en skiva i taget med en svamp
- Jobba in i skivan i ca 15 min
- Ta bort överflödet av vaxet
- Polera upp skivan så att den får en lätt glans för att säkerställa att allt
vax är borttaget
- Vaxa ej oftare än var 14:e dag
Skulle en fläck uppstå så använd den medföljande putsduken, jobba
i cirklar på fläcken. Putsduken ger allra bäst resultat på ljusare fläckar
t.ex. från kalkrikt vatten som torkat in på skivan. Gnider man för hårt på
ett och samma ställe med putsduken så kan repor uppstå, skulle detta
hända så putsa lätt på området så går reporna bort.
När skivan skall rengöras så använd helst bara ljummet vatten eller
såpvatten som är det mest skonsamma för skivans ytbehandling. Såpan
gör även att skivan får en lättare impregnering av fettet, vilket är bra för
betongen.
Putsduken som medföljer skall inte användas för att applicera vaxet.
Lycka till!
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