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SKYDD OCH RENGÖRING AV MARMORINO 

Beskrivning 

Att skydda marmorino är grunden I att enkelt kunna rengöra den vid behov. 

Marmorino och andra italienska putstyper bör skyddas med vax. Korrekt skydd 

och underhåll ökar markant möjligheten att rengöra ytan effektivt. Det ökar 

också livslängden på marmorinon.  

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

10) Försiktighet bör vidtas för att undvika att repa marmorinons yta med vassa 

föremål eller slipmedel, speciellt medan det är färskt. Under det första året 

kommer materialet att få märkbart ökad styrka och hållbarhet. I händelse av 

att ytan skadas genom fysisk påverkan, kan den repareras med den 

ursprungliga marmorinon. 

 

Saker att undvika 

ungefär som kalksten, marmor och betong, är marmorinons yta känslig för 

syror. Vanliga syror inkluderar, men är inte begränsade till vinäger, kaffe, 

citronsyra och vin eller öl. Många ”moderna” rengöringsmedel innehåller 

ingredienser för att ta bort kalkavlagringar, dessa skadar ytan på marmorinon 

eftersom den består av kalk.  

 

Skydda ytan 

Marmorino bör skyddas med vattenbaserad, syntetisk vax eller andra 

skyddsprodukter så som Stucco Italianos Hydrocalce. 

Vi rekommenderar följande 4 behandlingar, man väljer en av dessa:  

 Efter minst 24 h appliceras Stucco Italianos Marseille tvål, som inte 

påverkar blankheten nämnvärt och gör ytan mer vattentålig.  
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SKYDD OCH RENGÖRING AV MARMORINO 

 

 Efter minst 24 h appliceras Stucco Italianos Naturliga Bivax, som gör ytan 

blankare och tåligare mot väta och smuts. 

 Efter minst 24 h appliceras en kombination utav ovanstående, först 

Marseille tvål och sedan Bivax med en tid på 24 h mellan 

behandlingarna.  

 Efter minst 72 h appliceras Stucco Italianos ”Hydrocalce” som är en 

ekologisk vattenbaserad vattentätare. Hydrocalce gör ytan mer 

motståndskraftig mot vätska samtidigt som den låter putsen andas.  

 

Rengöra ytan 

I första hand rengörs Marmorino genom att torka av damm och smuts med en 

torr mjuk trasa. Därefter kan man torka av ytan med en svagt blandad 

såpalösning med en väl urvriden trasa. Om ytan är mycket smutsig och man 

torkar med våt trasa direkt så kan vattnet från trasan blandas med smutsen och 

absorberas av ytan, för att då fläcka ytan permanent. 

Det är mycket viktigt att inte använda rengöringsmedel som har en kalklösande 

effekt, de flesta moderna rengöringsmedel innehåller kalklösande kemikalier. 

Marmorino är en kalkputs och skadas av dessa produkterna. 

En gemensam nämnare för all kalkbaserad puts är att den kan få permanenta 

fläckar om den inte torkar snart efter att ha blivit blöt. Ifall det har uppstått 

fläckar i putsen så är det mycket svårt eller omöjligt att avlägsna dom. 

Märken från skor och liknande kan tas bort med hjälp av ett suddgummi. 

Vi rekommenderar att man åter vaxar ytan 1gång/år på utsatta platser och 1 

gång/vartannat år på torra ytor . 


