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UNDERHÅLL AV TADELAKT 

 

Under uppförandet av tadelakten så behandlas ytan med olivsåpa. 

Olivsåpan används också för att rengöra tadelakten samt hjälper den att 

bibehålla sin tålighet mot vatten. En tadelakt yta kan hålla en livstid med 

tillbörlig omsorg. Underhållet är minimalt. 

För rengöring så blandas såpan ut med vatten i ett förhållande på 1 

matsked såpa/ 1 Liter vatten. Enklast är att spruta på olivsåpablandningen 

med en tryckspruta. Börja nerifrån på ytan för att undvika rinningar och 

arbeta uppåt. När en yta på ca 4 – 5 kvm har fuktats, ta en ren tygtrasa 

och torka bort överflödet av såpa. Lämna inga rester då det kan synas när 

det har torkat in.  

De ytor som inte är utsatta för väta är praktiskt taget underhållsfria och 

behöver inte underhållas lika ofta med såpa, rekommendationen på 

dessa ytor är en gång om året.  

De ytor som bör underhållas är t ex duschväggar och ytor kring handfat, 

rekommendationen på dessa ytor är en gång var fjärde månad.  

Tadelakten i fysisk hårdhet är mycket lik kalcit, 3 på Moh:s skala. (Diamant 

är 10) Försiktighet bör vidtas för att undvika att repa tadelaktens yta med 

vassa föremål eller slipmedel, speciellt medan det är färskt. Under det 

första året kommer materialet att få märkbart ökad styrka och hållbarhet. 
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UNDERHÅLL AV TADELAKT 

 

Saker att undvika - ungefär som kalksten, marmor och betong, är 

tadelaktens yta känslig för syror. Vanliga syror inkluderar, men är inte 

begränsade till vinäger, kaffe, citronsyra och vin eller öl. Användning av 

något annat än utspädd olivsåpa för rengöring tadelakt rekommenderas 

inte. Många ”moderna” rengöringsmedel innehåller ingredienser för att 

ta bort kalkavlagringar, dessa skadar ytan på tadelakten eftersom den 

består av kalk. Såpan används för att minska effekterna av syror och 

fläckar i allmänhet. Om ni behöver mer olivsåpa, kontakta oss.  

I händelse av att ytan skadas genom fysisk påverkan, kan den repareras 

med den ursprungliga tadelakten.  

 

 


