
Bergartstype
Altaskifer er en metamorf bergart med 
sand som utgangsmateriale. Mineralinn-
holdet er i hovedsak kvarts og kvartsfor-
bindelser, glimmer og feltspat. Bergartene 
forefinnes i lagdelte strukturer som gjør 
dem spaltbare i planparallelle lag, og 
overflaten som fremkommer ved spalting 
benevnes som naturflate.

Rengjøringsmidler og kjemiske midler til eta-
blering, daglig vedlikehold og flekkfjerning
Det finnes flere leverandører som leverer 
egnede midler til rengjøring, impregnering og 
til flekkfjerning på skifer og andre typer natur-
stein. Altaskifer har god erfaring med produk-
ter fra Akemi. De fleste av våre forhandlere 
lagerfører disse produktene. Denne veilednin-
gen er basert på produkter fra Akemi.

Klargjøring av gulvet  
– førstegangsbehandling
Mørtelsøl fra montering og fuging må fjer-
nes umiddelbart. Legges skiferen med lim, 
må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl 
vaskes straks med rent vann.

Nytt gulv
Etter at skifergulvet er lagt, vaskes/renses 
overflaten for smuss og byggestøv etc. 
Dette gjøres med AKEMI Steinrens. Akemi 
Steinrens er et syrefritt høykonsentrert 
rengjøringsmiddel. Etter rengjøring 

skylles det grundig med vann, uansett 
hvilket rengjøringsmiddel som brukes.

Beskyttelse/Impregnering
Til impregnering av kvartsittskifer anbefa-
les AKEMI Anti-Flekk, eller tilsvarende. Ski-
feren må være godt rengjort, skylt grundig 
med rent vann og tørt før impregneringen 
blir påført. Det må tas tilstrekkelig hen-
syn til temperatur som beskrevet i teknisk 
datablad. Varmekabler må slås av i god tid 
på forhånd. Direkte sollys på skiferen må 
unngås. Hele gulvflaten må holdes fuktig 
med impregnering slik som anbefalt i tek-
nisk datablad. Overskytende impregnering 
tørkes av fortløpende for å unngå skjolder 
og når behandlingen avsluttes.

Vedlikehold – daglig vask/pleie
Til daglig vedlikehold og rengjøring an-
befales AKEMI Steinsåpe.  Uegnede eller 
aggressive rengjøringsmidler kan ødelegge 
impregneringen.

Flekkfjerning
Til fjerning av flekker finnes ulike midler 
avhengig av hvilke typer flekker som skal 
fjernes. Ta kontakt med leverandør for 
veiledning. 

Annet
Tekniske merkeblader og sikkerhetsdata-
blader finnes på www.s-tandberg.no.

Forvaltning, drift 
og vedlikehold 
av Altaskifer

Produkt: Gulv, trapper og sålbenker
Overflatebearbeiding: Naturflate, 
børstet eller slipt
Produsent: Altaskifer AS
Ordretelefon: 78 43 43 43
E: post@altaskifer.com
www.altaskifer.com


