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FÄLTSPATSPORSLIN
Denna klassiska vita porslinstyp bränns vid hög temperatur (1400°) och kännetecknas av att vara ett tätt och 
hållbart material. Utöver detta gör porslinsglasyrens sammansättning att ytan nästan ser ut som glas. Färgvalet 
av glasyren är begränsat på grund av den höga bränningstemperaturen. Fotringen på porslin är oglaserad men 
föremålet drar ändå inte åt sig fukt. Dekorglasyr kan tillsättas efteråt men då vid en extra bränning i lägre tempe-
ratur. Detta material tål både mikrovågsugn och maskindisk men man ska dock låta bli om porslinet är dekorerat 
över glasyren. Fältspatsporslin är inte ugnsfast.  

BENPORSLIN
Denna typ av porslin innehåller förutom kaolin och fältspat en stor del kalciumfosfat (upp till 50 %). Detta gör 
porslinet oslagbart kantslaghållfast och tåligt trots att det ofta är tunt. Benporslin tar inte upp vatten och tål både 
maskindisk och mikrovågsugn. Benporslin är likt de andra porslinssorterna ej ugnsfast. 

STENGODS
Består av lera och kvarts och används till konstföremål men även serviser och bruksföremål. Stengods är hög-
bränt och blir då likt fältspatsporslin ett mycket tätt material som är tåligt. Stengods får en gråvit färg under 
framställningen men kan färgas av olika dekorglasyrer. Fotringen på stengods är oglaserad eftersom materialet 
är så tätt att den ändå inte tar upp fukt. Stengods tål ugn, mikrovågsugn och maskindisk. 

FLINTGODS
Flintgods är en typ av poröst stengods som alltid är glaserad. Tack vare den lägre bränntemperaturen (1200°) kan 
man använda sig av en bred färgskala på glasyren. Materialet kan ta upp fukt vid användning och diskning så låt 
alltid produkterna torka ordentligt innan de ställs in i skåp. Flintgods tål maskindisk och mikrovågsugn men man 
ska vara försiktig när godset är dekorerat över glasyren. Har sprickor uppkommit i produkten kan missfärgningar 
uppstå och den skall då heller inte användas i mikrovågsugn.  

LERGODS
Detta är ett mer poröst keramiskt material vilket medför att det är känsligare för stötar och slag. Lergodsets 
”hantverkskänsla” gör att det känns genuint och lantligt. Lergods finns utan glasyr men bruksföremål är ofta 
glaserade för att skydda materialet. Då lergodset bränns vid låg temperatur (1000°) återger den väl färgerna på 
glasyren. Detta material bör diskas varsamt och eftersom lergods kan suga upp vatten bör det förvaras luftigt för 
att genomtorka. Lergods tål mikrovågsugn men inte vanlig ugn. I kategorin lergods ingår också typerna terrakotta 
och fajans som är tennglaserat.  

SKÖTSELRÅD OCH TIPS:
Följ alltid varje produkts skötselråd när det gäller disk och ugnstålighet. På tallrikar samt muggar och koppar kan 
missprydande streck uppkomma utav bestick i framförallt rostfritt stål. Dessa kan man först försöka avlägsna 
med disksvamp, allrengöring eller någon typ av metallputs. Användning av spolglans vid maskindisk gör också 
keramiken mindre känslig mot repor. 
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