
  Skötselråd rev 2017 10 
   
 

Nordskiffer AB, Verkstadsgatan 2, SE-263 39 Höganäs 
Org nr 556443-1103  www.nordskiffer.com  info@nordskiffer.com  +46 (0) 42 33 13 98 

Skötselråd takskiffer 
 
Översyn av tak och fasader 
Syna av tak och fasader regelbundet för att se att inga plattor har skadats. Byt ut de som 
eventuellt är skadade. Försiktighet ska iakttas när ett tak ska beträdas, rekommendationen är 
fördela vikten genom att exempelvis lägga ut stegar.  
 
Utbyte av en platta 
Om en platta har gått sönder eller om du önskar byta ut en platta av någon anledning gör du 
på följande vis. 
Upphängd med stormkrok: Har en platta gått sönder böjs stormkrokens ände försiktigt ut åt 
sidan ca 90°, med en tång. Dra och lirka skifferplattan nedåt, ta bort ev trasiga delar. För upp 
en ny platta och böj sedan tillbaka kroken.  
Upphängd med skifferspik: använd ett skiffersvärd för att få ut spiken. Dra och lirka 
skifferplattan nedåt, ta bort ev trasiga delar. För upp en ny platta och fäst med stormkrok. 
 
Rengöring vid ex klotter 
Takskiffer är naturligt en något fet sten vilket ger en viss resistens mot klotter. Diffusionsvax 
kan läggas på för att öka skyddet. Vaxen kan göra att skiffern uppfattas som något mörkare i 
färgen. Inga alkaliska medel bör användas på takskiffern.  
 
Påväxt på fasad eller tak 
Om taket eller fasaden som är klädd med skiffer ligger i norrläge eller under träd kan i 
sällsynta fall alg- och mossbeväxning förekomma. Grön fri kan då användas.  
 
Rengöring vid ev stendamm på plattor 
Skiffer är en natursten som bryts i brott. Vid brytningen bildas damm som kan lägga sig på 
skifferplattorna. Dammet försvinner vid regn och det går även att tvätta bort med vatten för att 
snabbare få fram lystern i plattorna. Dammet är en restprodukt från brytningen och skadar inte 
mark och miljö. Vid ev rengöring och regn blir dock vattnet färgat av dammet, vilket kan vara 
bra att ha i åtanke om marken under ska täckas med plattor ex. 
 
 
 


