
Bergartstype 
Altaskifer er en metamorf bergart med 
sand som utgangsmateriale. Mineralinnholdet 
er i hovedsak kvarts og kvartsforbindelser, 
glimmer og feltspat. Bergartene 
forefinnes i lagdelte strukturer som gjør 
dem spaltbare i parallelle lag. Overflaten 
som fremkommer ved spalting benevnes 
som naturflate. På mur blir dette det horisontale 
planet. Den synlige vertikale flaten benevnes som 
vis-flate 
 
Klargjøring av mur/tørrmur 
– førstegangsbehandling 
Om det brukes lim/mørtel under montering, må 
man unngå at skiferen tilsøles. Eventuelt mørtelsøl 
fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. 
Lim og mørtelsøl vaskes med kaldt vann. 
 
Ny mur 
Etter at skiferen er lagt, vaskes/renses overflaten 
for smuss og byggestøv etc. Normalt holder det å 
bruke vann.  
For urenheter som ikke lar seg fjerne med vann 
finnes det i dag en rekke ulike spesial-produkter 
beregnet for bruk på naturstein. 
Urenheter som ikke går bort med vanlig vann kan 
først forsøkes fjernes med Akemi Steinrens eller 
tilsvarende.   
I tillegg finnes mer spesifikke produkter for ulike 
typer av urenheter:  
Eventuelt sementslør som ikke er  tilstrekkelig fjer-
net med vann kan behandles med Akemi Sement-
flekkfjerner eller et tilsvarende produkt.  
Evt. olje og fett kan behandles med Akemi Olje- og 
fettfjerningspasta eller tilsvarende.  
I alle tilfeller må produsentens bruksanvisning føl-
ges nøye. Etter rengjøring skylles det grundig med 
vann. Listen over er ikke uttømmende. 

Beskyttelse 
Kvartsittskifer brukt som mur/tørrmur utendørs 
behøver normalt ingen etterbehandling eller im-
pregnering.  
 
Vedlikehold – daglig vask/pleie 
Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med 
rent vann. Om skiferen over tid får et naturlig orga-
nisk belegg og dette ikke er ønskelig, kan dette 
fjernes med f.eks. Akemi Antigrønn eller tilsvaren-
de. Følg produsentens bruksanvisning nøye 
 
Anbefalt utstyr og maskiner 
Spyling med vannslange er tilstrekkelig. 
Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises noe 
forsiktighet, særlig om naturlig patina vil beholdes, 
spyl da litt på avstand for å unngå skjolder og mer-
ker fra høytrykksspyler. For fjerning av patina bør 
man i tillegg til høytrykksvasker bruke middel som 
fjerner organisk materiale og smuss. Rotojett-dyse 
kan da med fordel brukes. Bør ikke sandblåses, 
da dette vil endre fargen og strukturen på steinen. 
 
Vintervedlikehold 
Nærliggende områder kan brøytes med normalt 
kommunalt utstyr. Skjæret bør helst ikke skrapes 
mot muren da dette kan avsette metallrester som 
over tid kan gi skjemmende rustflekker. Veisalt og 
strøsand kan benyttes. Veisalt har ingen negativ 
påvirkning på skiferen. 
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