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Ref erenssikohteemme Pirkkalassa: S-Market Pirkkala, 9030 m 2

Taustatiedot

Valintakriteerit

Pirkkalan kauppakeskus rakennettiin n. 16
vuotta sitten ja katto pinnoitettiin bitumilla.
Vuosien varrella bitumikattoa on jouduttu
korjailemaan useita kertoja ja nyt vuonna
2016 se täytyi uudistaa kokonaan.

Katon muoto oli haastava bitumille, koska
katolla on paljon korkeuseroja ja läpivientejä.

Omistajalla oli kaksi vaihtoehtoa: pinnoittaa
bitumilla uudelleen tai valita toinen pinnoite.

Bitumikatosta oli ilmennyt myös ongelmia,
sillä jos kesäaikaan oli tarvetta käydä katolla
ja jos bitumi oli todella kuuma, siitä tuli
pehmeä. Pehmeä bitumi vahingoittui, jos sen
päällä käveltiin.
Talviaikaan bitumi vahingoittui useita kertoja
lumitöiden vuoksi.

Yhteystiedot:
Myynti-insinööri
Jouko Oksanen
Puh. 050 412 8176
jouko.oksanen@basf.com
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Bitumikaton pinnoittaminen MasterSeal M689:llä

Ref erenssikohteemme Pirkkalassa: S-Market Pirkkala, 9030 m 2

Ratkaisumme
Ratkaisuna tarjosimme 2mm MasterSeal M689 polyureaa
saumattomana pinnoitteena ilman rajoituksia kesä- tai
talviaikaan kunnostustöille katolla.
Pinnoitteen hyödyt asiakkaalle












Työ tehtiin kolmessa viikossa (myös sadepäivinä),
bitumikaton asennukseen tarjottiin kuuden kuukauden
asennusaikaa
Käyttöajanodote MasterSeal kattopinnoitusjärjestelmälle on
25 vuotta (ETA sertifioitu), verrattaessa tämän kohteen
bitumikattoon, jota jouduttiin korjaamaan 3-7 vuoden välein
Ei rajoituksia katon kunnossapitotöille kesällä
Ei rajoituksia katon kunnossapitotöille talvella
Ei saumoja, näin ollen pienempi riski vuodoille
Ei tulitöitä
Ei purkutöitä
Ei jätekustannuksia
Ei paloriskiä
Läpiviennit 100% vesitiiviitä

Projektin tiedot lyhyesti








Bitumikaton pinnoittaminen
9030 m 2
Nopea käyttöönotto
Pitkä käyttöikä
Ei rajoituksia katolle menossa
Ei rajoituksia lumikoneiden käytössä

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 puolilla maailmaa saamamme
kokemuksen.
Lisätietoja:
www.master-builders-solutions.basf.fi
Polywork Oy
Hämeenie 63 B 5
37800 Akaa
Tomi Taalikka
Puh. 050 5012 634
www.polywork.fi
Sileesuonkatu 21, halli L. Tampere

