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Vedlikehold av belegningsstein og heller

Korrekt utført legging av belegningsstein og heller gir ett belegg du kan ha glede av i mange år. Belegningen er 
tilnærmet vedlikeholdsfri, men med alt som ligger utendørs skjer en gradvis tilsmussing grunnet forurensinger i 
luften og fra trafikk. For å holde din belegningsstein i bra stand følger her noen tips og vedlikeholds råd.
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Rengjøring
Skitt og smuss som kommer fra forurensinger i luften 
og fra trafikk tas enklest bort med vann og kost. Ved 
vanskeligere skitt og smuss tilsett rengjøringsmiddel.

Påfylling av fugesand
Fugen er en vesentlig del av din belegning og det er 
viktig att den til enhver tid er fylt for at belegget ikke 
skal bli ustabilt. En god og velfylt fuge gjør det også 
vanskeligere for ugress å få feste. 

Vær og vind kan ta med seg en del av fugematerialet, 
derfor kan det kreves komplettering av Benders fuge-
sand (anbefalt fraksjon er 0-1 mm for Labyrint serien 
og 0-2 for øvrig belegningsstein).

Mose, sopp og alger
På terrasser, gangveier og gårdsplasser kan det i noen 
tilfeller oppstå mose, sopp eller alger på belegget. Be-
legget kan ved behov sopes ren for større mosedotter 
og sprøytes med Benders Tak- og Markrengjøring, 
dette dreper mose, sopp og alger og legger igjen en 
beskyttende hinne. Alternativt kan det brukes 10% 
ammoniakløsning, ugressmiddel (ugressmiddelet må 
ikke inneholde jernoksid, da dette misfarger betong) 
eller klorinløsning 1:1.

Olje
Oljeflekker kan vaskes bort med et skuremiddel og 
varmt vann. Ulike typer avfetting går også bra (prøv 
på et lite synlig felt først). Ferske oljeflekker suges opp 
med papir, fille eller sagflis. Olje skader ikke steinen.

Maling
For å suge opp løsemiddelbasert maling anvendes en 
fille, deretter dekkes flekken med sagflis i ca. 1 døgn. 
Vannbasert maling tas også opp med en fille, men de-
retter skal overflaten vaskes med rent vann. Maling 
som har tørket skrubbes bort med skuremiddel eller 
cellulose tynner.

Rustflekker
Rustflekker kan vaskes bort med børste.

Kalkutfelling
Kalkutfelling kan forekomme men gir ikke grunnlag 
for reklamasjon.  Det går ikke utover produktets 
bestandighet og er en naturlig del av betongens her-
dingsprosess. Som regel slites/forsvinner kalkutfel-
linger etter en tid. Ved vanskelige flekker kan saltsyre 
(blanding 1:5) brukes med etterfølgende vask. Unngå 
syre på vekster og omgivelser. Husk å skylle med mye 
vann. Etter syrebehandlingen kan overflaten på stei-
nen bli mer ru og fargen kan endre seg.  

Vintervedlikehold
Vinter og snø er dessverre ikke bare glitrende land-
skap og varm kakao. Nei, det er også assosiert
med is og holke, både synlig og skjult, men alltid til 
stor irritasjon om det er på gårdsplassen, gangstier el-
ler veien der du kjører. Uansett er salting en populær 
metode for istining . Resultatet er ofte bra, men det 
er en metode som ikke er spesielt skånsom mot over-
flaten den er på, og miljøet rundt.

Derfor tenkte vi å bistå med noen tips om hvordan 
du kan utføre vintervedlikeholdet på ditt belegg på 
en måte som er skånsom for både belegget og miljøet:

• Ikke anvend salt på belegget da skader slik som 
en mer porøs overflate og skjørere belegnings-
stein/heller kan oppstå som følge av salting.

• Belegget skal måkes fri for snø og siden gruses for 
bedre grep.

• Skyll gjerne av belegget der hvor biler parkeres 
ofte, spesielt om det er på samme sted hver dag. 
Snøen som blir liggende i hjulbuene inneholder 
ofte konsentrerte mengder med salt, hvilket over 
tid sliter på betongoverflaten. 
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OBS! Salt kan skade betongen og bør derfor unngås. 
Andre issmeltings produkter kan også være svært ska-
delig for betongen.

Ugress
For å bekjempe ugress kan, utenom ugressmiddel 
(ugressmiddelet må ikke inneholde jernoksid, da 
dette misfarger betongen), et flertall metoder brukes. 
På mindre belegg er mekanisk rensing et godt og ef-
fektivt alternativ. En annen miljøvennlig metode som 
egner seg for større flater er brenning med ugress-
brenner. NB! For kraftig bruk kan skade betongen.

Antikkbehandling
I vårt sortiment Mark finnes det en rekke produkter 
som vi nevner med modellnavnet suffikset ”antikk” 
(f.eks. Labyrint antikk, Troja antikk osv.). En antikk 
stein er i motsetning fra en ”skarp ”stein bearbeidet 
for å få ett eldet utseende. For å oppnå dette så be-

nytter vi oss av to metoder, tromling eller hamring. 
Begge bearbeidingsmetodene skjer etter at steinen er 
støpt og herdet og kan ved første øyekast etter be-
handlingen se ganske grov ut. 
Ved tromling plasseres steinene i en stor roterende 
tunnel og steinene slåes i hverandre, hvilket kan med-
føre at store og små biter kan slåes bort. Ved hamring 
kjøres steinene gjennom ett hammerverk som kan 
forårsake spor som ligner de merkene som kan oppstå 
når man kjører på belegget med kjetting. Prosessene 
påvirker ikke styrken på steinen, men gir den kun ett 
annet utseende. 

For å oppnå det som oppfattes som et antikk utse-
ende, kreves det hard behandling og resultatet kan bli 
steiner som har grovt utseende men som fortsatt er 
innenfor rammen for hva som er forenlig med proses-
sen og anses ikke for å være reklamasjonsgrunnlag.


