
Säg nej till mögel 
och bakterier
Keramik är ett helt naturligt material. Det 
finns en given anledning till att kakel 
och klinker används i hemmets mest 
hygieniska utrymmen. Ytan står emot 
mögel och svamppåväxt. Dessutom ger 
inte materialet ifrån sig några odörer och 
utsöndrar inte heller några gaser som 
kan vara hälsofarliga.

Gråt inte över spilld mjölk!
En annan anledning till att de keramis-
ka ytorna är hygieniska är enkelheten 
att hålla dem rena. Om fett och andra 
tuffa fläckar kan ge bestående märken 
på andra underlag behöver du bara 
tvål och vatten för att hålla de keramis-
ka ytorna rena och fina. Ett tacksamt 
material framförallt i kök och badrum där 
smuts och bakterier gärna får fäste. 

För familjens säkerhet
Kakel och klinker skapar också trygghet 
och säkerhet i ett hem. Materialet brin-
ner inte vilket minskar brandspridning. 
Det ger inte heller ifrån sig några farliga 
gaser vid brand. Det gör materialet 
till ett väldigt bra alternativ i hallar och 
entréer där man snabbt ska ta sig ut om 
det börjar brinna.  

Väljer du keramik med halkdämpande 
yta behöver du inte heller vara orolig 
att barnen ska halka i badrummet om 
det ligger vatten på golvet. Keramik är 
också det säkraste valet i duschutrym-
met och vid poolen där barnen springer 
med blöta fötter. 

Repor! Vad är det?
Listan på positiva egenskaper hos ke-
ramiken kan göras oändlig. Utöver sina 
hygieniska och brandsäkra egenskaper 
är keramiken dessutom otroligt slitstarkt. 
Klinker på golven tål både vatten, grus 

och salt. Tål hårt slitage från hundar 
grova skor. Det bleknar inte heller av 
solljusets uv strålar vilket gör att du kan 
flytta runt möbler hur som helst i hem-
met utan att behöva dölja fula, bleknade 
eller gulnande ytor. Materialet känns 
alltid som nytt och håller generation 
efter generation!

Framtida generationer ler
På tal om generationer. Keramiken är 
också det klimatsmarta valet med över-
lägsna hållbara egenskaper. Materialet 
är helt naturligt. Det håller hur länge som 
helst och kan återanvändas hur många 
gånger som helst. Det har dessutom 
minst klimatpåverkan och använder 
minst fossila bränslen av alla golvmate-
rial.

Vill du göra dig själv, klimatet och där-
med framtida generationer en tjänst ska 
du välja kakel och klinker till ditt nästa 
hemmaprojekt. Det mår alla bra av. 

KERAMIK 
BÅDE HISTORIENS OCH 
FRAMTIDENS MATERIAL

Keramik har varit en fundamental del av byggande och utsmyckning i tusentals år. Materialet står sig otroligt starkt 
än idag. Inte så konstigt med tanke på de hållbara, slitstarka och hygieniska egenskaperna.

Den 23 februari instiftas en ny dag i almanackan, Kakelplattans dag. Ambitionen är att lyfta ett material som både 
spelat en viktig roll i historien och som samtidigt är det självklara valet idag och i framtiden. Visst är det så att kakel 
och klinker kommer i otaliga färger och former som skapar otroliga effekter på väggar, rum och hela byggnader. 
Men framförallt handlar det om annat än visuella egenskaper som ibland glöms bort men som gör materialet över-
lägset i många hänseenden.  




