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MAALATTUJEN JA PINNOITETTUJEN BETONIPINTOJEN
YLEISIÄ HUOLTO-, HOITO- JA TARKASTUSOHJEITA
Betonirakenteissa käytettävät pinnoitteet ja suojamaalit vaativat maksimaalisen
käyttöiän saavuttamiseksi tilaajalta tiettyjä tarkastus-, puhdistus- ja
huoltotoimenpiteitä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA
Maalattu pinta tulee välittömästi puhdistaa, mikäli pintaan tarttuu likaa tai tulee
roiskeita. Pintoihin tulevat kolhut on myös paikattava välittömästi, sillä vauriot
saattavat laajentua betonin sisälle pääsevän kosteuden seurauksena.
Pysyviä jälkiä tai vaurioita saattavat aiheuttaa myös seuraavat asiat:
- kaikki kuumat tai palavat esineet (esim. kynttilä ja tupakka)
- kaikki mekaaniset iskut (esim. aurauskalusto)
- voimakkaat kemikaalit (esim. jään poistoon tarkoitettu suola)
- ruostuvat metalliesineet

PESU
Pintojen pesussa huomioitavia seikkoja
-

-

maalityypistä sekä liasta riippuen pesuun saattaa riittää pelkkä haalea vesi sekä
pehmeä harja
pesuaineita käytettäessä niiden tulisi olla ph-arvoltaan neutraaleja
pesuun ei saa käyttää mitään liuotteellisia tai valkaisevia pesuaineita
pesuun ei myöskään saa käyttää mitään hankausaineita sisältäviä pesuaineita,
eikä kovia harjoja tai muita voimakkaasti hankaavia pesuvälineitä
pesuainetta valittaessa tulee ottaa huomioon myös maalityypin huokoisuus
pesupaineen voimakkuus tulee huomioida kyseisen maalin tai pinnoitteen
sallituissa rajoissa ja kohdekohtaisesti kokeilla, ohjeelliset arvot:
- julkisivumaalit: pesupaine max. 80 bar, veden lämpötila max. +70 °C,
suuttimen etäisyys pinnasta minimi 300 mm
- silikonihartsipinnoite: pesupaine max. 30 bar, veden lämpötila max. +60 °C,
suuttimen etäisyys pinnasta minimi 300 mm
töherrysten poisto lähes poikkeuksetta vahingoittaa maali/pinnoitepintaa,
erottuen värin haalistumisena, joka vaatii huoltomaalauksen yhtenäisen alueen yli
töherryssuoja-aineen toimittajan tulee vastata tuotteensa sopivuudesta eri
alustoille sekä huomioida puhdistuksessa sopivat työmenetelmät.
tämän vuoksi on suositeltavampaa, poistaa töherrys sallituissa rajoissa ja tehdä
huoltomaalaus töherryksen yli (pyydä tarkemmat ohjeet neuvonnastamme).

TARKASTUS JA HUOLTO

Pintojen kunto on tarkastettava säännöllisin väliajoin
Maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tulisi säännöllisesti tarkastaa, huoltaa ja
tarvittaessa korjata seuraavat viat ja puutteet:
- mahdolliset saumaukset ja tiivistykset ympäröiviin rakenteisiin tulee korjata
välittömästi mikäli niissä havaitaan vaurioita
- mekaanisista iskuista aiheutuneet kolot tulisi korjata välittömästi
- talviaikaan lumia ei saa kinostaa rakenteita vasten
- jos pintoja joudutaan maalaamaan uudestaa suosittelemme yhteydenottoa alueen
tekniseen neuvontaamme, joka antaa tiedon soveltuvasta tuotteesta

Sto Finexter Oy:n antamat neuvot, ohjeet ja suositukset on annettu edellyttäen, että
tuotteen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa tilanteen
vaatimaa huolellisuutta noudattaen.
Ylläannetut neuvot ja ohjeet ovat yleisluonteisia, ja ne on annettu tuotteen
ennakoitavissa oleva käyttö normaalioloissa huomioonottaen.
Neuvot ja ohjeet eivät merkitse Sto Finexter Oy:n takuuta tuotteen sopivuudesta
johonkin määrättyyn tilaan tai erityiseen käyttötarkoitukseen, eikä niistä muutoinkaan
ole johdettavissa mitään oikeudellista vastuuta.
Ohjeet ja neuvot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen tai
toimenpiteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa.
Kaikkiin tilauksiimme ja toimituksiimme sovelletaan voimassaolevia myynti- ja
toimitusehtojamme.

Pinnoitteen vaurioituessa ja/tai teknisissä kysymyksissä pyydämme teitä ottamaan
yhteyttä seuraaviin numeroihin:
Tampere
Helsinki
Turku
Lahti

puh. 0207 659 181
puh. 0207 659 191
puh. 0207 659 185
puh. 0207 659 195

fax
fax
fax
fax

0207 659 182
0207 659 192
0207 659 186
0207 659 196

