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Sara Sport, Loimaa

Taustatiedot

Valintakriteerit

Sara Sport on koko perheen kauppapaikka.
Monipuolinen ja kattava valikoima tarjoaa
urheilutarvikkeita, vapaa-ajan vaatteita ja –
varusteita sekä naisten ja miesten muotia.
Kauppa sijaitsee keskellä Loimaan kaupunkia.

Sara Sportissa tarvittiin pinnoite, joka estäisi
veden/kosteuden nousemisen myymälään,
eikä ”korkkaisi” irti, jos ja kun kosteutta
nousisi ylöspäin. Hengittävyyden lisäksi
pinnoitteelta vaadittiin hyvää mekaanista
kestävyyttä, helppohoitoisuutta ja tyylikkyyttä.

Urheiluliikkeen alakerta muutettiin varastosta
myymäläksi. Alakerrassa oli toistuvia
kosteusongelmia, koska se sijaitsee
katutason alapuolella. Etenkin keväällä lumien
sulaessa ja pitkään tai erityisen rankasti vettä
sataessa, nousi lattialle jopa irtovettä.
Pinnoitteena ollut matto oli lähes kokonaan irti
alustastaan, mattoliima saippuoitunut ja
tasoitekerros pehmennyt. Kosteus oli myös
jonkun verran noussut seinälle vaurioittaen
betonin lisäksi raudoituksia.

Yhteystiedot
BASF Oy
Puh. 010 830 2000
Lyhtytie 3, 11710 Riihimäki
www.master-builders-solutions.basf.fi

Vanhat pinnoitteet, liimat, tasoitteet sekä
epäterve betoni piti poistaa sekä lattioilta, että
osittain myös seinien alapinnoilta, ehjään
betoniin saakka.
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Valmis alakerran myymälä, Sara Sport Urheiluliike

Pinnoitusratkaisumme

Projektin tiedot lyhyesti

Osittain paljastuneet betonin raudoitukset suojattiin ensin
aktiivisia korroosionestoaineita sisältävällä MasterEmaco P5000
AP:lla. Tämän jälkeen paikkaukset ja tasoitukset tehtiin
MasterEmaco N5200 korjauslaastilla. Koska tilaan kohdistui
normaalia isommat vedenpaineet, käsiteltiin vielä lattiat sekä
seinät (noin 90 cm korkeudelle ) vesihöyryä läpäisevällä
MasterSeal 550 vesieristeellä.






Pinnoitteeksi valittiin vesiohenteinen hengittävä MasterTop
1710. Toisen käsittelyn jälkeen pinnalle siroteltiin
mustaharmaavalkoinen mix hiutale antamaan elävyyttä
lattiapinnoitteelle.
Lopuksi lattia suojalakattiin vesiohenteisella MasterTop TC
407W värittömällä lakalla, jotta pinnasta saatiin mattasatiininen
ja naarmuuntumaton. Valmis lattia on helppohoitoinen ja
tyylikäs.
Lattian hyödyt asiakkaalle
Nykyään Sara Sportissa ei ole ollut ongelmia nousevan
kosteuden kanssa. Hengittävä vedeneristys ja pinnoitus on
pysynyt tiukasti kiinni alustassaan. Pinnoitteen irtoamista ei ole
tapahtunut, kuten sattui entisen pinnoitteen kanssa. Lattia
kestää nyt kovaakin kulutusta vuosia eteenpäin.

Varasto 500 m2
MasterSeal 550 vesihöyryä läpäisevä vesieriste
MasterTop 1710 –pinnoite
Mustaharmaavalkoinen mix hiutale

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.
Lisätietoja:
www.master-builders-solutions.basf.fi

