
PINNOITAMME LAADUKKAILLA TUOTTEILLA 
KATTOJA, LATTIOITA, ALTAITA...

Polyureapinnoitusta 

Savonlinnassa, 800 m2

Becosan kiiltohiontaa 

autokorjaamossa Kuopiossa

Peltikaton pinnoitusta 

Suonenjoella, 800 m2

Peltikaton pinnoitusta 

Mannerheimintiellä Helsingissä, 800 m2

Polyureapinnoitusta 

Vaajakoskella, 10.000 m2

Polyureapinnoitusta 

Kuopiossa, 500 m2



PELTIKATOT
Esimerkkejä tuotejärjestelmistä, joita suosittelemme:

• INDURUST paksukalvopinnoite on Rautaruukki Oyj:n 

testaama. Tuotteelle on tehty jo 30 vuoden ajan  

menestyksellisesti. Tartunta teräkseen 1.1 MPa.

• METARUST maali ruosteisille katoille ja muille 

teräspinnoille teollisuudessa. Soveltuu myös Hiarc-, 

(PVDF) Pural ja Purex-pinnoille. Tartunta Hiarciin 

2.36! MPa! (ISO 12944-6, ympäristörasitusluokka C3.

• RAYSTON SILVER peltikattopinnoitteella voidaan 

maalata suoraan ruosteisille pinnoille, myös pakka-

sella ja jopa 99% suhteellisessa kosteudessa ilman 

kastepisterajoitusta. Tekninen käyttöikä 25 vuotta. 

Ympäristörasitusluokka C4.

• Pinnoitamme peltikattoja myös polyurealla sekä 

saumoja tiivistävällä Inducryl AW:llä. Tuote soveltuu 

erinomaisesti myös vesikourujen pinnoittamiseen ja 

tiivistämiseen yhdessä tukikankaan kanssa.

HUOPAKATOT JA ALTAAT
Ruiskutettavat polyurea-pinnoitejärjestelmät tarjoavat 

kustannustehokkaan, nopean ja kestävän ratkaisun 

kattojen, altaiden, pihakansien, lattioiden jne. veden-

eristyksiin. Pinnoitteen elastisuus sallii alapuolisen 

rakenteen elämisen. Lisäksi pinnoite kestää hyvin 

lämpötilan vaihteluita, lumikuormaa, mekaanista sekä 

kemiallista rasitusta. Polyurea-kattopinnoitejärjestel-

mät asennetaan ruiskuttamalla, jolloin saadaan aikaan 

yhtenäinen vesitiivis pinta.

BETONILATTIAT
BECOSAN betonilattioiden kiiltohiontajärjestelmä on 

kestävä, pölyä sitova, helppohoitoinen, likaa, vettä ja 

öljyjä hylkivä. Pinta voidaan hioa mataksi, puolikiiltä-

väksi tai kiiltäväksi. Soveltuu mm. pysäköintitiloihin, 

varastoihin, tuotantotiloihin, kauppakeskuksiin, auto-

korjaamoihin jne.

THERMACOTE  
LÄMMÖNERISTYSPINNOITE 
Mullistava ilmastoystävällinen ja heijastava lämmön-

eristyspinnoite sisältää 80% keraamista teknologiaa. 

Maalin kaltainen, ruiskulla levitettävä aine soveltuu 

mm. kattoihin, julkisivuihin, teollisuuden kuumiin 

putkistoihin, säiliöihin jne. Katoissa ThermaCote toimii 

kesällä heijastavana pintana. Pinta kuumenee margi-

naalisen vähän (SRI-arvo 100). Lambda-arvo 0,0345 

(ISO 9869 mukaan).

Pihakannen polyureapinnoitusta Helsingissä, 1.000 m2

ThermaCote-lämmöneristyspinnoite Vaajakoskella, 6.000 m2

ThermaCote-pinnoitus Vaajakoskella, 6.000 m2

Polyureapinnoitus Riihimäellä, 1.800 m2



Polyurea 2k kuumana levitettävä pinnoite Valmetilla, 

1.000 m2

Indurust-peltikattopinnoitus Joensuussa, 1.200 m2. 

Samalla uusittiin kattoturvatuotteet.

Indurust-peltikattopinnoitus Juankoskella, 4.000 m2

Alumiininharmaa polyurea heijastava pinnoite Vaaja-

koskella, 6.000 m2

Polyurea tiivistää vuotavat saumat 100%:sti.

Alumiininharmaa polyurea heijastava pinnoite ei tarvitse 

pintamaalausta. Pinta lämpenee marginaalisen vähän.

Polyurea 2k kuumana levitettävä pinnoite Vantaalla, 

900 m2. Kyseessä oli vuotava peltikatto.



Suomen Polyureapinnoitus Oy

040-509 7776, 0400-572 825

myynti@spup.fi

www.spup.fi


