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Allt du 
behöver veta 
för att sköta 
vägg och 
golv i våtrum
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Temperaturen i badrummet bör vara minst 20oC. Dels är det 
mycket mer behagligt, dels driver det ut skadlig fukt. Som hjälp 
kan man t.ex. installera en handdukstork som både ger sköna 
handdukar och torrare luft.

Se till att ventilationen fungerar väl
Se till att våtutrymmet är väl ventilerat. Är ventilationen dålig, 
kan man installera en liten fläkt, som finns att köpa i VVS- 
handeln och som passar de flesta ventilationskanaler.

Rengöringsmedel
Använd ett milt rengöringsmedel med ph 7-9 och följ  
fabrikantens doseringsanvisning. Vid storrengöring kan  
starkare medel användas men tänk då på att skölja ordentligt 
med rent vatten. Överdosera inte rengöringsmedel!

Håll efter golvbrunnen
En delvis täppt brunn kan inte svälja undan vattnet och inne-
bär ökade risker för kostsamma läckage.

Golvvärme
Vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning
För att undvika beläggningar av tvål- och kalkavlagringar samt 
urduschat hårfärgningsmedel bör du använda en gummi-
skrapa på vägg och golv när du duschat. OBS! Skrapans  
gummi kan ge missfärgningar, så lämna aldrig skrapan  
stående på golvet. Det finns ”migrationssäkra” gummiskrapor, 
fråga i butiken.

När du ska rengöra väggen, använd en mjuk svamp  
fuktad med vatten och allrengöringsmedel. Till golvet kan du  
använda en fuktig mopp eller trasa. Har du ett så kallat steg-
säkert golv, kan en skurborste med fördel användas. Skölj  
efter med rent vatten och skrapa torrt med gummiskrapan. 
Har ytorna fått mycket kalkavlagringar, kan du använda ett 
kalkborttagningsmedel. Rengör plastväggen med ett surt 
rengöringsmedel (pH <7) enligt fabrikantens doserings-
anvisningar. Använd aldrig repande skurmedel. Vit nylonduk är 
oftast tillräcklig.
 
Var uppmärksam på att hårfärgningsmedel, vissa färgämnen 
i plasttrasmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av 
plastpåsar (t.ex. påsar med bomullsvadd som hänger mot 
en vägg) kan ge upphov till bestående missfärgning i mattan/
väggen.

Även gummihjul på vagnar och leksaker, duschskrapor,  
möbeltassar av gummi och fötter på hushållsmaskiner kan ge 
fläckar vid direktkontakt med våtrumsmatta eller vägg.
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Fläckborttagning
Tag alltid bort fläckar så snart du upptäcker dem. Ju färskare 
fläck, desto lättare att få bort. Torka rent med vatten efteråt.

Limfläckar som uppkommer vid montering tas bort med en 
vit nylonduk fuktad i T-sprit. Färska limfläckar tas bort med 
ljummet vatten och diskmedel. Enstaka klackmärken kan du 
ta bort med vit nylonduk.

Fläck av Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean 
i ljummet vatten

Kulspetspenna, karbonpapper,
smink

T-sprit

Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, 
olja, klackar, skokräm

Allrengöringsmedel eller 
tvättnafta + vit nylonduk

Blod Kallt vatten + ammoniak

Tänk på att!

• Plastgolv skadas av bensen, aceton, thinner och  
förtunning.

• Hårfärgningsmedel kan ge bestående fläckar, såväl ren 
färgningsvätska som den överskottsfärg som duschas ur 
håret. Rengör och torka därför noggrant efter varje dusch.

• Färgämnen i plastartiklar kan ge missfärgningar vid  
direktkontakt med våtrumsytan, se ovan.

• Tänk på att ljusa golv- och väggmaterial kräver en ökad 
städinsats.


