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Satamaito, Pori

Taustatiedot

Vaatimukset

Osuuskunta Satamaito on luotettava
lähimaidon tuottaja ja toimittaja. Meijeri on
toiminut itsenäisenä satakuntalaisten
maidontuottajien omistamana yrityksenä jo yli
sadan vuoden ajan. Meijeritoiminta alkoi
Porissa vuonna 1902 ja nykyinen Satamaito
perustettiin vuonna 1982.

Elintarviketeollisuudessa on totuttu kaikkein
tiukimpiin laatu-, hygienia- ja
turvallisuusvaatimuksiin. Lattian tulee olla
myös kestävä ja pitkäikäinen.

Satamaidon omistavat 240 satakuntalaista
maidontuottajaa, jotka toimittavat
korkealaatuista ja tuoretta lähimaitoa
jalostettavaksi Porin meijeriin.
Raakamaidosta valmistetaan vuodessa lähes
45 miljoonaa litraa nestemäisiä
maitotaloustuotteita.

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

Kun lattia on laadukas ja toimiva, saadaan
aikaiseksi laadukkaita huipputuotteita.
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Ucrete UD 200 harmaa 11 mm

Pinnoiteratkaisumme
Satamaidon lattia pinnoitettiin Ucrete UD 200 harmaa 11
mm:llä. Pinta-ala oli 110 m2.

Projektin tiedot lyhyesti




Pinta-ala: 110 m2
Pinnoite: Ucrete UD 200

Lattian hyödyt asiakkaalle
Ucrete UD 200 on ainutlaatuinen polyuretaanihartsipinnoite,
jolla on erittäin hyvä kemikaalien, iskujen ja jopa +150°C
lämpötilan kesto. Se on tiivis ja läpäisemätön, joten se on
ideaali elintarviketeollisuuteen, mihin tarvitaan kestävä ja
pitkäikäinen lattia. Tiiviys ja läpäisemättömyys tarkoittaa myös
sitä, että lika ja bakteerit pysyvät pinnassa ja ne kuivuvat
lyhyessä ajassa. Näin mikrobit ja bakteerit eivät valtaa Ucretelattiaa.
Satamaidossa oli aikaisemmin pinnoitettu perinteisillä
massapinnoitteilla mm. maitoautojen pesuhalli, jossa kovien
lämpötilarasitusten ( täysi höyrypuhdistus ) lisäksi myös kovat
kemialliset rasitukset ( mm. maitohappo). Aiemmat pinnoitteet
vaurioituivat pahimmillaan jo muutamassa viikossa
käyttöönotosta aiheuttaen korjaustarpeita.
Kun lattiapinnoitteeksi valittiin 12mm Ucrete UD 200
polyuretaanibetonipinnoite on pesuhallin lattia ollut huoltovapaa
jo toista vuotta. Joten kun pinnoitettiin muita tuotannontiloja,
jossa samankaltaiset rasitukset, oli 12mm Ucrete UD 200
luonnollinen valinta. Myös jalkalistat toteutettiin Ucrete RG:llä,
jolla on samat tekniset ominaisuudet kuin Ucrete UD 200:lla.
Satamaidossa oleva Ucrete UD200 lattia kestää nyt hyvin
korkeita lämpötiloja, kovia iskua ja muuta mekaanista rasitusta,
( esim. kovaa ja painavaa rullapyöräliikennettä ) ja
aggressiivisia kemikaaleja.
Ucrete UD 200 mahdollistaa häiriöttömän ja huoltovapaan
toiminnan lattioiden osalta vuosiksi eteenpäin.

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

