Kalksten, marmor och cement golv i badrum
Små råd och funderingar…..
Vi får dagligen frågan om hur det är att ha kalksten eller marmor i badrum och vi svarar alltid samma
sak.
Att det är så personligt.
På våran hemsida och i instruktioner så rekommenderar vi ej kalksten i badrum och det samma gäller
för cement som beter sig nästan likadant. Så vad skall man då tänka på?
1. Det är endast den lilla ytan INNE i duschen problemen uppstår. Har man badkar så är det
inga problem.
2. Vad händer egentligen. I ytan just under duschen så slits stenen extra mycket. Det beror på
frekvensen man duschar , det beror på vatten kvalitet och det beror på vilka preparat och
hur mycket man använder . Olika stenar slits olika mycket och på olika sätt och man kan
allmänt säga ju ljusare sten desto bättre. Mörk sten svårare. Små flisor kan släppa och stenen
kan om man har otur med just den sten individen som ligger i duschen i kombination med
kriterierna ovan luckras upp på ytan. Mindre sten och stor reaktions yta ( tex på unidrain )
gör det svårare för stenen att klara miljön.
3. Kan man undvika slitaget? Man kan hjälpa stenen på traven genom att vaxa den
regelbundet. Hur ofta beror helt på slitaget i duschen. Ytan skall vara blank och vattnet pärla
sig då är vaxningen bra.
4. Vem är jag? För att avgöra om ni skall ha sten i duschen måste ni tänka över vem ni är.
a. Gillar jag patinering eller kommer jag att bli irriterade om några år när stenen ändras.
b. Är det estetiska eller praktiska mest viktigt? Kanske är det inte hela världen att ha ett
kakel just inne i duschen. Eller så är det hela världen.
c. Tycker jag det är ok att underhålla golvet med vax eller kommer jag att glömma bort det?

Vi vill informera er i denna lilla text. Sen måste varje kund fatta beslutet själv. Är man informerad och
vet vad man ger sig in på så brukar ingen bli besviken. Jag har själv Kalksten av värstas sorten ( mörk
och blank) i mitt badrum och jag skulle aldrig byta. Men som sagt det är högst personligt.

Hoppas våra ord hjälper er på vägen
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