Underhåll av granitbeläggning
Smuts och lättare alger på granit kan avlägsnas genom att svepa stenen med grov sand.
Olja och fett på granithällar ska sugas upp med papper eller trasa så fort som möjligt. Därefter täcks fläcken med ett
oljeabsorberande medel, till exempel kattsand, som bör vara i en dag. Om fläcken är torr kan den skruvas med skurmedel,
sulfo eller 5% natriumhydroxid eller motor renare .
Torrfärg på granit kan skrubbas med vatten och skurmedel. Om detta inte är tillräckligt kan resten avlägsnas med max.
10% saltsyra.
Enkel rost på granit kan avlägsnas med 10% oxalsyra. Vid djup missfärgning på graniten kan en pasta användas som består
av lika delar av 15% natriumcitrat och glycerol. Pastan bör sitta i 2-3 dagar. Eftersom behandling kan orsaka ärrbildning i
ytan rekommenderas det att prova på en liten del granit.
Tuggummi skrapas lätt av granit när vädret är kallt men kan avlägsnas med renad bensin.
Högtrycksrengöring av granit är dock ett alternativ, med risk för att fogarna spolning bort.

Ogräs
Om du inte vill utsätta din trädgård för kemiska bekämpningsmedel, är det fördelaktigt om fogen är smala och
granitbeläggningen används jämnt överallt. Frekvent sopning bidrar till att försvåra för ogräset att få fäste. Ogräs kan
avlägsnas med en gasbrännare, handarbete eller mekanisk med roterande kvast. När man använder gasbrännare för
ogräsbekämpning kan flisor släppa om flamman hålls kvar för länge på samma plats.
Fogarna i granitbeläggningen ska fyllas om vid behov och efter avfettning eller avlägsnande av ogräs, eftersom båda
metoderna avlägsnar fyllning från fogarna. Ogräs kan lätt etableras i en halvfast fog, eftersom den skyddas av normalt
slitage, medan en gammal, väl komprimerad fog är så gott som förseglad mot ogräsfrön.

Alger och mossa
Alger på granit kan avlägsnas med 10% Ammoniaklösning eller svampbortagningsmedel. Skölj med rent vatten efter
behandling. Förekomsten av mossa på kan fungera som ett skyddande skikt mot andra former av missfärgningar och kan
till och med vara vackert i vissa fall.

Vinterarrangemang
Vid vinteraktiviteter bör användningen av saltlösningsmedel undvikas. Sandning rekommenderas.

Vidare läsning
För vidare läsning se Sveriges Stenindustriförbunds skrift - "Ute miljö"
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