MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOORBETONIPINNOITTEELLA
RENOFLOOR –betonipinnoitteet ovat helposti työstettäviä ja yksinkertaisia
käyttää. Käsitellylle pinnalle voidaan astua jo kahden tunnin jälkeen ja pinta
kestää kevyempää kuormitusta noin vuorokauden kuluttua.
RENOFLOOR –betonipinnoite kiinnittyy hyvin betonialustaan antaen
lattialle sileän ja vahvan pinnan. Se soveltuu hyvin kunnostuksen
yhteydessä tehtävään lattialämmitykseen esimerkiksi sikakarsinoissa.
RENOFLOOR-betonipinnoite on hengittävä, se on ympäristöystävällinen ja
uudelleen käytettävissä täyteaineena ja antaa näin hyvän ympäristön
eläimille.
RENOFLOOR on vesipohjainen ja sen raaka-aineiden valinnassa sekä
tuotteiden yhdistämisessä on edellytetty maataloudessa esiintyvien
kemiallisten sekä mekaanisten rasitusten kestoa

Tuotteet
RENOFLOOR StoCryl CP on tartuntapraimeri sementtipohjaisille tuotteille.
Se muodostaa kiinteän, elastisen ja halkeilemattoman kalvon, jolla on
erittäin hyvä tartunta alustaan.
RENOFLOOR StoCrete CS630 käytetään pinnotteiden alusmassaksi
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RENOFLOOR StoCrete CS650 on tarkoitettu suurta kemikaali- ja
kulutuskestävyyttä vaativille sisä- ja ulkopinnoille. Itsesiliävät ominaisuudet
ja tartunta alustaan ovat hyviä, tuote kutistuu vain vähän kuivuessaan.
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Lattian käsittely
1 Alustan mekaaninen esikäsittely
2 Praimerointi RENOFLOOR StoCryl CP tartuntapraimerilla
3 Pinnoitus RENOFLOOR Sto Crete CS650:llä
Tarvittaessa lattia käsitellään praimeroinnin jälkeen RENOFLOOR StoCrete
CS630 alusmassalla ja praimeroidaan sen jälkeen uudelleen tartuntapraimerilla ennen lopullista pinnoitusta.

ALUSTAN MEKAANINEN ESIKÄSITTELY
Praimeroitavan alustan tulee olla kestävä ja puhdas irtonaisesta,
kerrostuneesta ja vahingoittuneesta betonista.
Alusta esikäsitellään mekaanisesti sopivalla tavalla kuten esim. hiomalla
alusta karkealla hiomapaperilla, puhdistamalla painepesulla,
sinkopuhalluksella, jyrsimällä tai hiomalla. Puhdistuksen pöly poistetaan.
Alustassa olevat huokoset ja ilmakuplat avataan kunnolla, jotta ne
täyttyvät praimerilla.
Praimeroitavan teräspinnan on oltava ruostesuojamaalattu.
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Voimakkaasti imevät alustat suositellaan pohjustettavaksi kahteen kertaan
, jollloin ensimmäinen pohjustuskäsittely esikäsitellylle pinnalle tehdään
pohjustusta ja pinnoitusta edeltävänä iltana.
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RENOFLOOR StoCryl CP TARTUNTAPRAIMERIN
TYÖSTÄMINEN
Praimeri laimennetaan käyttöliuokseksi alustan imevyyden mukaan.
Ainemenekki on 0,1 – 0,3 litra/m2 alustasta ja imukyvystä riippuen. 1 litra
riittää siis 3 – 10 m2:lle.
Alustan lämpötila pitää olla yli + 10 astetta.
Normaalisti imeville mineraalisille alustoille RENOFLOOR StoCryl CP
ohennetaan vedellä suhteessa 1:3 (puu ja teräs laimentamatta).
Praimeri levitetään reilusti kumilastalla.
Ruiskutettaessa praimeri harjataan alustan pintaan pehmeällä harjalla.
Vältä lammikoiden muodostumista, sillä niiden hidas kuivuminen
viivästyttää työn valmistumista.
Poista ylimääräinen praimeri telaamalla pinta.
Praimeroinnin voi tehdä kahteen kertaan, jolloin toinen kerta tehdään noin
12-24 tunnin kuluttua ensimmäisestä.
Työskentelylämpötila alustalle ja materiaalille on + 10 - + 25 astetta.

RENOFLOOR StoCrete CS630 ALUSMASSAN TYÖSTÄMINEN
Suuret epätasaisuudet voidaan tasoittaa RENOFLOOR StoCrete CS630
alusmassalla ennen RENOFLOOR StoCrete CS650 pinnoitteen levitystä.
Alusmassa sekoitetaan veden kanssa massaksi, joka on levitettävä 15
minuutin kuluessa. Sekoitukseen käytetään puhdasta, korkeintaan + 20asteista vesijohtovettä. Sekoitussuhde 1,5 – 1,6 dl vettä per 1 kilo.
Massa voidaan levittää yhdellä kertaa 4 – 50 mm:n paksuiseksi kerrokseksi.

Sivu

Puolikovettunutta massaa voidaan helposti muotoilla tai leikata ja näin
voidaan tarvittaessa tehdä esim. reunapyöristyksiä tai vastaavia.
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Avonaiset saumat, kynnykset, portaat, ojat ja viemäriaukot on eristettävä
vaahtomuovitiivisteillä tai –nauhoilla.

Ransuco Oy, Verstaantie 4, 31500 Koski Tl, puh. 02 484 080
www.ransuco.fi, info@ransuco.fi,

RENOFLOOR StoCrete CS650 PINNNOITTEEN TYÖSTÄMINEN
Alusta esikäsitellään ensin mekaanisesti ja praimeroidaan edellä kuvatun
mukaisesti. Työskentelylämpötila ilmalle, alustalle ja materiaalille +10 - +25
astetta.
RENOFLOOR RT 427 lisätään kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoitetaan
tasaiseksi ja paakuttomaksi massaksi sekoitus-pumpulla tai astiassa
porakonevispilällä noin 3 minuuttia. Suuret erät sekoitetaan
automaattisekoituspumpulla tai läpivirtauspumpulla.
Sekoitussuhde 1 kg kuivajauhetta / 1,5–1,7 dl vettä. 25 kg säkki
sekoitetaan 3,7 – 4,25 vesilitraan.
Ainemenekki kuivajauheessa on 1 mm:n kerrospaksuudella noin 1,7 m2. 25
kilon säkki riittää 5 mm:n kerrospaksuudeella noin kolmelle neliömetrille .
Kynnykset, vesiurat ja lattiakaivot on eristettävä vaahtomuovi-tiivisteellä
tai –nauhoilla ennen levitystä.

Aineen levitys
Kun primeri on kuivunut, ja maitomainen pinta on muuttunut kirkkaaksi
(vielä hieman tahmea) RENOFLOORT StoCrete CS650 levitetään lastalla tai
hammaslastalla.
Työstöaika + 20 asteessa on noin 15 min., vältä vetoa ja suoraa
auringonvaloa levityksen aikana.
Levitys käsin (alle 50 m2 alueet) pinnoite sekoitetaan
automaattisekoituspumpulla tai tehokkaalla porakonevispilällä noin 3
minuuttia, levitetään ja työstetään lastalla. Tarvittaessa voidaan käsin
sekoitettu materiaali syöttää pumppaus-laitteeseen työskentelypaikalla.

Sivu

Kerrospaksuudet 5-15 mm:n välillä levitetään yhdellä käsittelykerralla, max
25 mm.
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Suurempien erien työstämisessä käytetään pakko- tai läpivirtaussekoitinta.
Porakonevispilää suositellaan kun materiaali sekoitetaan astiassa.
Sekoitettu materiaali levitetään koneellisesti (pumpataan) ja
viimeistellään lastalla.
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Jos pinnoitetta lisätään useampi kerros, jokaisen levityskerran välillä pinta
praimeroidaan uudelleen.
Suuret pinnat jaetaan 4-12 metrin levyisiin alueisiin esim.
vaahtomuovinauhalla tai teräslistoituksella, pumpun kapasiteetista
riippuen.
Suurille pinnoille suositellaan asetettavaksi korkeuspisteitä, jotta saadaan
oikea kerrospaksuus.
Massan juoksevuudesta johtuen kaatojen tekeminen on vaikeaa. Loivia
kaatoja voidaan tehdä käyttämällä vähemmän sekoitusvettä ja
pumppaamalla massa korkeammasta päästä matalampaan päähän.
Puolikovettunutta massaa voidaan helposti muotoilla tai leika-ta ja näin
voidaan tarvittaessa tehdä esim. reunapyörityksiä tai vastaavia.
Normaaleissa olosuhteissa massa kovettuu kävelyn kestäväksi 2-3 tunnissa.
Ulko- ja sisälämpötilasta riippuen tasoitemassa on kuivunut 90 %:sti 24
tunnin kuluttua olosuhteissa, jossa levitetyn massan paksuus on 15 mm,
suhteellinen ilmankosteus 50 % ja tuuletetun alustan lämpötila on + 20
astetta. Kuivuminen tarkistetaan mittaamalla. Pinta voidaan päällystää
PVC-matolla tms. kun lattiavalmistajien suositukset on saavutettu.
Kokemusten mukaan vetolujuuden loppuarvo (>1,5 MPa) saavutetaan
vasta 28 vrk kuluttua (lopullinen kuivuminen). Pinta on kuitenkin riittävän
luja 3 vrk kuluttua.
Pinta voidaan jälkikäsitellä 8 tunnin kuluttua toisella tuotteella, mutta
praimerointi on tehtävä jokaisen käsittelykerran välissä uudelleen.
Jos pintaa käsitellään (pinnoitus, maalaus) vesiohenteisilla pinnoitteilla,
tulee ottaa huomioon, että annettuja ohjeita vesimääristä ei saa ylittää.
Näin varmistetaan, että kovettuminen tapahtuu oikein ja tartunnalle
asetetut vaatimukset saavutetaan.
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Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä. Kuivunut materiaali
voidaan poistaa vain mekaanisesti.

5

Ulko- ja sisäilmasta riippuen pinta voi näyttää epähomo-geeniselta.
Lopputulokseen vaikuttaa levitystekniikka. Ulkonäkövirheitä, laikkuisuutta,
pieniä tahroja yms. voi esiintyä, koska materiaali on mineraalista.

Tekniset tiedot
RENOFLOOR 425 P = RENOFLOOR StoCrete CP
Sideaine
styreeni-akrylaatti
Olomuoto
neste
Väri
valkoinen
Kuiva-ainepitoisuus
49 +/- 1 %
Tiheys
1,0 kg/dm3
pH
8
Partikkelikoko
0,12 – 0,14 mikromoolia
VOC-arvo
< 150 ppm
Kalvonmuodostuslämpötila
> + 6 ast. C
Varastointilämpötila
> + 0 ast. C
Jos tuote on jäätynyt ja erottunut se sekoitetaan porakonevispilällä
ennen käyttöä. Laimentamaton tuote kestää pakkasta muuttamatta
mainittavasti ominaisuuksiaan.
RENOFLOOR RT 425 BASE = RENOFLOOR StoCrete CS630
Olomuoto
jauhe
Väri
harmaa
Kuivatiheys (irto)
n. 1,6 kg/dm3
Märkätiheys
> 2,0 kg/dm3
Vesilisäys
15 – 16 %
Leviämä
130 – 140 mm
pH (massan)
n. 11,5
Varastointilämpötila
viileä, kuiva > +5
Käyttölämpötila
massalämpötila > +6
Taivutusvetolujuus
28 d > 6 MPa
Puristuslujuus
28 d > 25 MPa
Tartuntalujuus
> 3 MPa
Vapaa kutistuma
< 0,02 %
Raekoko
max. 1 mm
Massan käyttöaika
10 – 15 min
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RENOFLOOR RT 427 = RENOFLOOR StoCrete CS650
Kriteeri
Normi
Arvo Yksikkö
Taivutusvetolujuus (28 vrk)
SS EN 13892-2
> 10
MPa
Puristuslujuus (28 vrk)
SS EN 13892-2
> 50
MPa
Vapaa kutistuma
EN 13454-2
< 0,04 %
Arvot yksittäisissä toimituksissa saattavat poiketa keskiarvoluvuista,
mutta se ei vaikuta tuotteen sopivuuteen käyttö-tarkoitukseensa.
Leviämä
130 – 145 mm
Pakkauskoko
25 kg
Varastointi
kuivassa, ei saa jäätyä
Varastointiaika
Parasta ennen, katso pakkaus. Tuotteen ominaisuudet on taattu
viimeiseen varastointipäivämäärään asti.
Tuoteturvallisuus
Tämän tuotteen merkintävelvollisuus on voimassa olevien EUsäännösten mukainen. EY-käyttöturvallisuustiedote annetaan
ensimmäisen ostokerran yhteydessä. Huomioi tuotteen käsittelyä,
varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet. CE-merkitty tuote.
Palamaton A1 lattia EN 13501-1:200.
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