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Kiinteistö Oy Kuloisten
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Contesta Oy
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Sweco Oy
Rakennusurakoitsija:
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Teollisuusala:
Kauppa
Käytetyt tuotteet ja määrät:
MasterKure 111 WB 400 kg,
MasterTop 450 PG Natural
1.866.850 kg,
MasterTop C 714 460 l,
MasterKure 220 WB 2000 kg,
MasterEmaco P5000 AP 72 kg,
MasterEmaco T1100 TIX
1200 kg,
MasterEmaco T1200 PG
6000 kg
MasterProtect H 303

Yhteystiedot:
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Taustatiedot

Valintakriteerit

Raision Mylly on suurin ostoskeskus LounaisSuomessa, jonka omistaa SOK. Tässä
projektissa puhumme 41 000 m2 parkkialueen
korjauksesta, jossa ei ollut pinnoitusta. Ylin
kerros on noin 20 000 m2 ja sillä ei ole kattoa.
Toinen kerros on myös noin 20 000 m2 ja ylin
kerros toimii tämän kerroksen kattona. Rampit
ovat noin 1000 m2. Parkkialue ei ole
lämmitetty.

Parkkialueiden pinnoittamista varten
vaatimuksena oli saada pinnoite, joka
läpäisee tehdyt suola- ja pakkasrasitustestit
sekä tehdyt tartuntavetokokeet. Pinnoitteen
piti pysäyttää pohjabetonin rapautuminen ja
antaa suojaa vuosiksi eteenpäin. Näiden
lisäksi tarvittavat kaatokorjaukset oli
pystyttävä myös tekemään.
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Pinnoiteratkaisumme
Pinnoiteratkaisumme oli MasterTop 450 PG, koska se kestää
erinomaisesti kulutusta ja näin ollen myös parkkialueen
rasitukset. Sen etuihin kuuluu ruostumattomuus ja se kestää
sekä jäätymistä että sulamista. Näiden ominaisuuksien ansiosta
se sopii erinomaisesti ulkotiloihin. MasterTop 450 PG voidaan
levittää myös jo olemassa olevalle betonille. Näiden
ominaisuuksien lisäksi pinnoitteella on myös VTT:n kulutustesti
(teräspyörä) ja paloluokka A.
Tämä tuote on myös pumpattavissa, mikä oli yksi merkittävä
tekijä tuotetta suositellessamme, koska se mahdollisti korjaukset
vaaditun aikataulun mukaisesti. Tällä yhdellä tuotteella pystytään
myös tekemään korjaukset 50 mm asti.
Lattian hyödyt asiakkaalle
















Taloudellinen, käyttövalmis sementti- tai korundipohjainen
lattianpäällyste, joka kovettuu erottumatta missä tahansa
koostumuksessa: juoksevana tai maakosteana
Laastipumpun käyttö (ruuvipumppu) mahdollistaa valmiin
tuotteen pumppauksen erottumatta
Laasti säilyttää hyvän työstettävyytensä ainakin 30 min. 1525 °C lämpötilassa
Liuottimia, mineraaliöljyjä, bensiiniä ja emäksisiä ympäristöjä
kestävä
Sulatussuolaa kestävä
Väri: natural (värejä tilauksesta)
Helppo levittää
Ei staattisten varausten vaaraa
Korkea kulutuskestävyys (jopa nelinkertainen normaaliin
betonilattiaan verrattuna)
Sopii kosteisiin olosuhteisiin
Ei ruostu
Vaakasuorien pintojen uudelleenprofilointi teollisuuden sisäja ulkotilojen lattioilla jne.
MasterTop 450 PG on sopiva karkeiden ja epätasaisten
betonilattioiden tasoittamiseksi 8-50mm paksuisena
kerroksena. Optimaalinen kerrospaksuus on 10-30mm
Suojaa sekä sää-, että suolarasituksia vastaan MasterProtect
H303 vettähylkivällä alkyylialkoksisilaanilla

Projektin tiedot lyhyesti





41 000 m2
MasterTop 450 PG
Parkkialueen korjaus

Master Builders Solutions BASF:lta
Master Builders Solutions –tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa
monenlaisia kemikaaleja sekä tuotteita rakennusten ja
infrastruktuurien uudistuotantoon, kunnossapitoon ja
korjaukseen. Yhtenäisen tuotemerkkinsä avulla BASF kokoaa eri
puolilta maailmaa saamansa asiantuntemuksen yhteen.
Palvelemme asiakasta hankkeiden suunnittelusta aina
valmistumiseen saakka yhdistämällä paikallisen osaamisen ja
rakennushankkeista eri puolilta maailmaa saamamme
kokemuksen.
Lisätietojat:
www.master-builders-solutions.basf.fi

