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Skötsel och drift av glasblock 
 
Skötselråd: 

 

Att rengöra glasblock är enkelt och tar inte mycket tid och man behöver inte oroa sig för mögel eller röta på 

glasblocken. Blockets yta kan lätt tvättas av med kallt eller ljummet vatten blandat med diskmedel. Torka sedan 

av blocken med trasa eller svamp följt av torr trasa för att förhindra att medlet lämnar rester på glasytan. Om du 

vill använda starkare rengöringsmedel bör du täcka över fogarna så att inte medlet lämnar rester i fogbruket. Om 

det har uppstått små fina repor eller märken kan dessa tas bort med hjälp av Universal Allrengöringsmedel som 

är helt fritt från syror och aggressiva ämnen. Använd blöt svamp och doppa i pastan, putsa sedan med svampen 

på märkena/reporna och torka av med trasa.  

 

 

Byte av glasblock: 

 

Om du behöver byta ut ett glasblock i en glasblocksvägg görs detta enkelt med hjälp av slägga, hammare 

och/eller tigersåg. Om du använder hammare eller slägga skall du tänka på att rikta slagen mot mitten av 

glasblocket för att undvika att fogen förstörs.  

 

 

Vid montering med Block Lock: 

 

När allt glas är borta tas listen bort med hjälp av tigersåg eller kniv. Vid användning av kniv för du in bladet 

mellan listen och glasblocket den är fäst mot och skär försiktigt bort limmet för att sedan plocka bort listen. Var 

observant så att du inte skadar intilliggande glasblock. Se till att alla ytor runt hålet där det nya glasblocket skall 

sitta är fria från lim- och listrester innan du påbörjar monteringen. Börja sedan med att limma lister på ena lång- 

och kortsidan av hålet och för sedan in glasblocket. Lägg rikligt med lim längs resterande fogar så att 

glasblocken har kontakt. Eventuella limrester på blocken tas bort med fuktad trasa direkt. Vänta sedan 24 timmar 

innan du fogar. 

 

 

Vid montering med glasblocksbruk:      

 

När allt glas är borta rekommenderas att bruket bryts bort för hand för att undvika skador på närliggande 

glasblock. Befintlig armering skall ligga kvar i fogarna. Lägg sedan bruket (jordfuktad konsistens) i ett jämnt 

lager i den nedre fogen som den befintliga fogbredden plus 2-3mm, innan du monterar det nya glasblocket på 

bruket och med hjälp av händerna trycker ner det för att få samma tjocklek på fogen. Övriga fogar fylls upp med 

glasblocksbruk med hjälp av fogsticka. Skrapa sedan bort bruk ca 5mm in i fogarna och foga med glasblocksfog 

efter 24 timmar. Fogen kan jämnas ut med hjälp av ett runt rör om konkav fog önskas. Putsa sedan med en 

putssvamp. Om brukrester finns kan dessa tas bort med svampen innan bruket brunnit klart, torka sedan rent med 

trassel.  


