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Asennus

Pää
täynnä
ideoita. . .

tavien kantok yk yka p asite etin ja muka-

nitettävä erityistä huomiota lattia an.

. . . ja molemmat jalat vankasti
maassa

O n tärke ä ä valita itselle en mieluinen

Polyureta anihartseja on käytetty

va atimusten täyttämiseksi sa atavilla

Huonetta suunnitelta essa on kiin-

vuustekijöid en muka an. Este ettisten

väri, mutta samalla myös p aras lat-

useilla toimialasektoreilla yli 60

on useita väri- ja kuviovaihtoehtoja.

tiaratkaisu. Valittu ratkaisu vaikutta a

vuotta. Polyureta anin vakuuttavin

Polyureta anihartseja void a an käyttä ä

lattian käyttöikä än, huoltokustan-

ominaisuus on sen k yk y vastata

erittäin kestäviin, viehättäviin ja jalan

nuksiin sekä käyttömukavuute en ja

ta p auskohtaisiin e d ellytyksiin mate -

alla miellyttäviin lattia pintoihin.

-turvallisuute en merkittävällä tavalla.

ria alin mahdollistaman erilaisen

Siksi kannatta a ehdottomasti tehd ä

kovuud en, kimmoisuud en sekä ikä än-

Polyureta anilattia pinnat asenneta an

kustannus- ja hyötyanalyysi, jossa

tymisen, sä äolosuhteid en, halkeilun

nestemuodossa, ja ne ovat kovet-

huomioid a an lattian käyttöikä ja

ja na armuuntumisen vastustusk yvyn

tumisen jälke en re agoimattomia ja

jatkokustannukset, kuten huoltokulut.

muka an. Tästä syystä polyureta ani-

fysiologisesti harmittomia. Pohjan

Tavoite on valita este ettisesti miellyt-

lattia pintoja void a an käyttä ä melkein

e p ämuodostumat voi tasoitta a vaivat-

tävä lattia p ä ällyste, jonka toimivuus,

missä tahansa tilante essa.

tomasti ja kaikenlaiset muotoraken-

ulkoasu ja käyttöikä ovat p arha at
mahdolliset.

te et voi p eittä ä ilman ylimä äräistä
S a atavilla on la aja valikoima erilaisia

työtä. L attia p ä ällyste muodosta a

polyureta anilattia pintoja ja -p ä äl-

saumattoman pinnan, joka on sidottu

lysteitä, jotka suoja avat b etonia tai

täysin alusta an. Tämä taka a sen, että

muuta pintakerrosta tehokka asti ja

pinnan puhdistaminen on help poa

kestävästi. N äid en ratkaisujen

ja tehokasta ja tilan hygieniataso on

p aksuus ja rakenne mä äräytyy tarvit-

korke a.
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Oikea ratkaisu jokaiseen tilaan
B AS Fin M AST ERT O P 1325 -järjestel-

M AST ERT O P 1325 -ratkaisujen väri-

mä än kuuluu la aja valikoima poly-

ja kuviop aletista löytyy jokaiselle jota-

ureta anihartsilattia pintoja. Pintojen

kin. M ateria aleja on sa atavilla useissa

ominaisuud et, kuten kimmoisuus ja

eri väreissä va atimusten ja toiveid en

ä änieristys, void a an rä ätälöid ä asiak-

muka an. Niitä void a an yhdistellä

K äyttökohteita mm:
• S aira alat, hoitolaitokset, vanhainkodit
• Julkiset laitokset, kuten koulut,
p äiväkodit, virastotalot

ka an tarp eid en muka an. Myös lattian

yksittäisten tarp eid en muka an asen-

liukastumisenesto-ominaisuuksia voi

nuksen aikana. Pä ällyste asenneta an

• Tutkimus- ja kehityskeskukset

sä ätä ä ta p auskohtaisesti p ä ällys-

nestemuodossa, ja siitä tule e täysin

• H otellit, ravintolat, diskot

te en ja asennustavan valinnalla tai

saumaton kovettumisen jälke en.

• Tuotantotilat
• Muse ot, kirjastot

lisä ämällä p ä ällyste ese en lasihelmiä.
S a atavilla olevat ratkaisut ovat erittäin

B AS Filla on tavoitte ena luod a sellaisia

• Erilaiset aulatilat

monipuolisia ja niitä voi yhdistellä

pinnoitusratkaisuja, joihin voit luot-

• K aup at, ostoskeskukset

modula arisesti asiakkaid en yksilöllis-

ta a sata prosenttisesti. Siksi olemme

ten tarp eid en muka an.

kehittäne et la ajan valikoiman korke ala atuisia lattia pinnoitteita asiakkaid en
toimintaympäristöjen mukaisesti,
joista löytyy ratkaisu jokaise en tila an.

Alla esimerkkinä sairaalaympäristössä olevia pinnoitettavia kohteita
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1. Leikkaussalit, tehohoidon yksiköt,
ensia putilat
2. Potilashuone et
3. K äytävät, aulat, hallintotilat
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4. L a boratoriot, sterilointihuone et,
a pte ekit
5. Aulat, kahvilat, odotustilat, hallintotilat
6. Välinevarastot
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1

Ominaisuudet
• Laaja valikoima eri värejä
• UV-säteilyn ja valonkestävä
• Saumaton — hygieeninen ja esteettisesti kaunis
• Alhaiset päästöt —
terveellinen sisäilma
• Mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävä, halkeamansilloittava

Edut
• Pinnoitteen ominaisuuksen yksilöllinen räätälöinti
• Pitkäikäinen
• Helppohoitoinen
• Helppo ja edullinen pinnan uudistaminen (uudelleen pinnoitus)
• Värin vaihto tai muutokset mahdollisia milloin tahansa

• Miellyttävä kävellä
• Meluneristys jopa 20 d B
• Helppo pitää puhtaana — vähemmän huoltokustannuksia
• Ympäristöystävällinen positiivisen
eko-elinkaaren ansiosta
• Saatavana liukastumisenestoominaisuudella, antistaattisena ja
antibakteerisena
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Elinkaarikustannukset

L attia p ä ällyste en kustannukset koko
sen elinka aren ajalta asennuksesta
huoltoon ja hävitykse en mä äräytyvät useid en tekijöid en p eruste ella.
Pintamateria alit ja asennuskustannukset eivät ole kaikkein tärkeimpiä, va an

Ominaisuudet

Edut

• hyvä meka anisen kulumisen ja
kemika alien sietok yk y
• help po p ä ällystä ä uud elle en
• helposti puhdistettavat pinnat

• pitkä käyttöikä
• puhdistus ja huolto vievät tavallista vähemmän aika a ja kuluttavat
vähemmän materia aleja
• pienet huoltokulut

lattia p ä ällyste en elinka arikustannuk-

• hyvä kustannustehokkuus

sista leijonanosa mene e itse asiassa

• hyvä ulkoasu pitkänkin käyttöiän

sen huoltoon.

ajan

B AS Fin M AST ERT O P 1300 -polyureta anilattioid en käyttöikä on 40-50
vuotta. Kun lattia p ä ällystetä än uud el-

80%

Huolto
Maintenance

le en noin 10 vuod en välein, pinnan
la atu ja ulkoasu pysyy hyvänä koko
käyttöiän ajan. N äin käytettävissä on

Asennus
Application

15%

ratkaisu, joka ei ole p elkästä än nop e a
ja vaivaton puhdista a, va an myös
erittäin kustannustehokas..

Muut
kulut
Other
cost
(incl. disposal)
(hävitys
muka an
lukien)

4%

L attian
purku
1%
Removal
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Lähde: BMG Engineering
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Oikea vastaus jokaiseen haasteeseen
Bakteriostaattinen
Nämä ovat MASTERTO P -järjestelmiä,

Olemassa olevat runkomassat ja
muun tyyppiset lattianpäällysteet

kanssa voidaan tehdä saumattomiksi

voidaan käsitellä tällä järjestelmällä.

tehdasvalmisteisten jalkalistojen avulla,
joten sillä tavalla terveydenhuoltolai-

joissa on liite A B (= antibakteerinen).
Niiden bakteriostaattinen tehokkuus

Hygieeninen

tosten standardihygieniavaatimukset
voidaan tyydyttää. BAS F C onstruction

on osoitettu sarjalla tieteellisiä testejä
(ITE C H Sertifikaatio 1 JIS Z 2801:2000

Myös liitokset pystysuorien pintojen

Lattianpäällyste levitetään

C hemicals toimittaa yksityiskohtaiset

/ IS O 22196:2007), tehokkuus on

nestemäisessä muodossa ja se kovet-

puhdistus- ja hoito-ohjeet kutakin

pitkäaikainen ja se jopa pysyy luotet-

tuu saumattomaksi pinnaksi, joka on

lattianpäällystettä ja käyttöä varten

tavasti aktiivina säännöllisen puhdis-

ei-huokoinen ja helposti puhdistet-

niin, että lattianpäällysteen erityisomi-

tuksen ja desinfiointijaksojen jälkeen

tava pinta, johon ei kirjaimellisesti jää

naisuudet voidaan säilyttää pysyvästi

(ITE C H Sertifikaatin 2 EN 13697).

mihinkään likaa piilemään. Näin bak-

ja taloudellisesti ilman syövyttävien tai

Käytännössä se tarkoittaa, että

teerien lukumäärä minimoituu pinnalla

ympäristön kannalta haitallisten puh-

epäpuhtauksien tai bakteerien siirty-

ja myös lattianpäällysteen alla lattian

distusaineiden tarvetta.

minen lattian kautta sekä bakteerien

monoliittisen rakenteen vuoksi, mikä

kasvu estetään. Antibakteerinen vaiku-

estää nestettä pääsemästä liitoksiin

tus voidaan uudistaa levittämällä uusi

ja erityyppisten lattian päällysteiden

pintalakkakerros. Pintalakalla itsellään

välisiin liitoksiin.

on ultramatalat päästöt (AgB B ja LG A)

Bakteerien kasvu lattian kontaminaation jälkeen

Bakteeripopulaatio (lukumäärä)
(Logaritminen)

10 6
10 5
10 3

10 3

S

S1

T1 = 0

S2

S3

10 0
S4

Aika
kontaminaatiosta

T 2 = 24 h

T1 = 0 h: lattia on kontaminoitunut bakte erikannalla
T2 = 24 h: bakteeripopula atiot on laskettu
•

N äyte 1: Standardi (suoja amaton): bakteerikasvu

•

N äyte 2: Antibakteerinen pinnoite; hita ampi kasvu kuin näytteessä 1, mutta bakteerit kasvavat siitä huolimatta

•

N äyte 3: B akteriosta attinen pinnoite: bakteerien kasvu estyy

•

N äyte 4: B akteriosidinen pinnoite: kaikki bakte erit kuolevat
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Kaikki vaihtoehdot pähkinänkuoressa
M AST ERT O P 1325 -pinnoitusjärjestelmä on saumaton, joustava, itsestä än siliävä pinnoitusjärjestelmä kevyestä
keskiraska ase en kulutukse en, esim. toimistot, koulut, myymälätilat, saira alat jne. Järjestelmään kuuluvat
tuotteet; Mastertop P 686 W, Mastertop BC 325 N, Mastertop TC 407 W ja Mastertop TC 465 AB on
hyväksytty rakennusmateriaallien päästöluokkaan M1.
M AST ERT O P 1325 järjestelmä on sa atavissa seura avissa kuud essa eri järjestelmässä.

MASTERTOP 1325

Pohjuste
Hiekka

Runkomassa

Pintalakka

Mastertop P 686 W tai
Mastertop P 672 tai
Mastertop P 674
Kvartsihiekka
0,1 - 0,6 mm
MASTERTOP
BC 325 N
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton polyure ta anirunkomassa
MASTERTOP
TC 407 W
Pigmentoitu, PU
2-komponenttinen,
matta, UV-kestävä,
p ä ästöluokiteltu,
vesipohjainen

Järjestelmän
n. 2,0 - 2,5 mm
kerrospaksuus
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MASTERTOP 1325 AB

MASTERTOP 1325 R

Antibakteerinen

Liukkaud enesto

Pohjuste
Hiekka

Runkomassa

Pintalakka

Mastertop P 686 W tai
Mastertop P 672 tai
Mastertop P 674
Kvartsihiekka
0,1 - 0,6 mm
MASTERTOP
BC 325 N
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton polyure ta anirunkomassa
MASTERTOP
TC 465 AB
Antib akte erinen,
pigmentoitu,
2-komponenttinen,
mattasatiini,
UV-kestävä

Järjestelmän
n. 2,0 - 2,5 mm
kerrospaksuus

Pohjuste
Hiekka

Runkomassa

Pintalakka,
täyteaineena
3-5% lasihelmiä

Mastertop P 686 W tai
Mastertop P 672 tai
Mastertop P 674
Kvartsihiekka
0,1 - 0,6 mm
MASTERTOP
BC 325 N
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton polyure ta anirunkomassa
MASTERTOP
TC 407 W
Pigmentoitu, PU
2-komponenttinen,
matta, UV-kestävä,
p ä ästöluokiteltu,
vesipohjainen

Järjestelmän
n. 2,0 - 2,5 mm
kerrospaksuus

M AST ERT O P 1325 R E G ja M AST ERT O P 1326 R E G ovat ensimmäisiä hartsilattioita, joissa tekniset e d ellytykset on
pystytty yhdistämä än akustise en toimivuute en. Ratkaisuihin inte groidun akustisen aluskerroksen ansiosta niid en ä änenja iskunvaimennus on erittäin hyvä, mikä teke e niid en p ä ällä kävelemisestä varsin miellyttävä ä.

MASTERTOP 1325 REG

MASTERTOP 1325 REG-AB

MASTERTOP 1325 REG-R

Ä äntä- ja iskuja vaimentava

Ääntä ja iskuja vaimentava, antibakteerinen

Ääntä- ja iskuja vaimentava, liukkaudenesto

Mastertop P 686 W tai
Mastertop P 672 tai
Mastertop P 674

Mastertop P 686 W tai
Mastertop P 672 tai
Mastertop P 674

Pohjuste
Hiekka

Polyuretaaniliima

Mastertop P 686 W tai
Mastertop P 672 tai
Mastertop P 674

Pohjuste
Hiekka

Pohjuste
Hiekka

Kvartsihiekka
0,1 - 0,6 mm

Kvartsihiekka
0,1 - 0,6 mm

Kvartsihiekka
0,1 - 0,6 mm

Mastertop AD 170
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton

Mastertop AD 170
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton

Mastertop AD 170
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton

Polyuretaaniliima

Polyuretaaniliima

Mastertop MAT 6
Kumiraematto Tehd asvalmisteinen
elastinen kumira e matto 6 mm

Mastertop MAT 6
Kumiraematto Tehd asvalmisteinen
elastinen kumira e matto 6 mm

Mastertop MAT 6
Tehd asvalmisteinen
Kumiraematto
elastinen kumira e matto 6 mm

Mastertop
Huokosmassa PS 231 FL
Pigmentoitu,
2-komponenttinen,
liuotte eton

Mastertop
Huokosmassa PS 231 FL
Pigmentoitu,
2-komponenttinen,
liuotte eton

Mastertop
PS 231 FL
Huokosmassa
Pigmentoitu,
2-komponenttinen,
liuotte eton

Runkomassa

Pintalakka

Mastertop BC 325 N
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton polyure ta anirunkomassa
Mastertop TC 407
Pigmentoitu, PU
2-komponenttinen,
matta, UV-kestävä,
p ä ästöluokiteltu,
vesipohjainen

Järjestelmän
n. 6,0 - 8,5 mm
kerrospaksuus

Runkomassa

Pintalakka

Mastertop BC 325 N
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton polyure ta anirunkomassa
Mastertop
TC 465 AB
Pigmentoitu, PU
2-komponenttinen,
antib akte erinen,
mattasatiini, UVkestävä,

Järjestelmän
n. 6,0 - 8,5 mm
kerrospaksuus

Runkomassa

Pintalakka,
täyteaineena
3-5% lasihelmiä
Järjestelmän
kerrospaksuus

Mastertop BC 325 N
Pigmentoitu,
2-komponenttinen
liuotte eton polyure ta anirunkomassa
Mastertop TC 407
Pigmentoitu, PU
2-komponenttinen,
matta, UV-kestävä,
p ä ästöluokiteltu,
vesipohjainen
n. 6,0 - 8,5 mm
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Todistetusti toimiva ratkaisu
MASTERTOP® MASTERTOP®
1325

1325 REG

23

23

33

33

Te olliset rakennukset 42

41

K äyttöta p a stand ardin Yksityiset rakennukE N 685 mukaisesti

set
Julkiset rakennukset

K äyttöikä kävelykäytössä

40 vuotta

40 vuotta

Liukastumisenesto-

R9/R10

R9/R10

Puhdistuksen help pous

help po

help po

Järjestelmän p aksuus

2 – 5 mm

8 – 10 mm

Iskunkesto

hyvä

hyvä

Ä änenvaimennus

hyvä

erittäin hyvä

Paloturvallisuusluokitus stand ardin E N

B fl -s1

D fl -s2

erittäin hyvä

erittäin hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

Värit (muut värit pyynnöstä)

5 vakioväriä

5 vakioväriä

Värien yhd enmukaisuus

k yllä

k yllä

< 1000 µg /m 3

< 1000 µg /m 3

80 A

80 A

kuivana

mä äritys (*)

B fl -s4***

13501-1 mukaisesti ****
Tump attujen ja p alavien tup akoid en sietok yk y stand ardin E N 1399 mukaisesti
Kemika alien sietok yk y stand ardin E N 423
mukaisesti
Rulla pyörien sietok yk y stand ardin E N 425
mukaisesti

(sisätiloissa)
Pä ällyste en VO C -p ä ästöt stand ardien E N
13419 ja IS O 16000-6 mukaisesti 28 p äivän
jälke en
Shorekovuus

2

L ämpöeristys

0,027 m · K / W 0,086 m 2 · K / W

Yhte ensopiva lattianalaisten

k yllä

k yllä

—

—

lämmitysjärjestelmien kanssa (**)
Antista attinen versio sa atavilla
(*) testattu: DIN, S RT ja k alteva taso
(**) lä mmitysjärjestelm ävalmistajan m ä ärityksen muk aisesti
(***) M asterto p 1325 R E G FL
**** L attianp ä ällysteid en p aloluokitus
A1fl

Tarvikke et, jotk a eivät osallistu laink a an p aloon.

A 2 fl

Tarvikke et, joid en osallistuminen p aloon on erittäin rajoitettu.

B fl

Tarvikke et, joid en osallistuminen p aloon on hyvin rajoitettu.

C fl

Tarvikke et, jotk a osallistuvat p aloon rajoitetusti.

D fl

Tarvikke et, joid en osallistuminen p aloon on hyvä ksyttävissä .

E fl

Tarvikke et, joid en k äyttäytyminen p alossa on hyvä ksyttävissä .

F fl

Tarvikke et, joid en k äyttäytymistä ei ole m ä äritetty.

s1

S avuntuotto on rajoitettu.

s2

S avuntuotto ei täytä s1 va atimuksia .
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Pinnoitteen asennus

1. Päivä:

2. Päivä:

3. Päivä:

4. Päivä:

Alustan valmistelu hiekka-

Alustan halke amien ja

Itsesiliävän pinnoitte en

Pintalakan levitys.

puhaltamalla tai jyrsimällä

liikuntasaumojen saumaus.

asennus, jolla sa a d a an

Pintalakka anta a lattialle

tasaisen ja puhta an alustan

Tartunta pohjuste en levitys

aika an halutut ominaisuu-

viimeistellyn ulkonäön,

luomiseksi.

alustalle. Tartunta pohjuste

d et, kuten liukkaud enesto

mutta myös teknisiä omi-

varmista a tartunnan lat-

jne.

tia pinnoitte en ja alustan

naisuuksia esim. antib akte erisuus.

välillä.

11

Intelligent Solutions from
BAS F C onstruction C hemicals
Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa, B AS F
C onstruction C hemicals tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.
Markkinajohtajabrändimme tarjoavat Sinulle laajimman valikoiman korkean
teknologian tuotteita, joiden avulla rakennat maailmasta entistä paremman.
Concresive® - sideaineet, ankkurointi-ja kiinnitysmassat
Conica® - pinnoitteet urheilukentille
Conideck - pysäköintitasojen pinnoitteet
Coniroof - kattopinnoitteet
Emaco® - betonirakenteiden korjauksiin
Masterflow® - jälkivalumassat
Masterflex® - saumamassat
Masterseal® - vedeneristyspinnoitteet
Mastertop® - dekoratiiviset- ja teollisuuslattiat
PCI® - vesieristysaineet, laastit, tartunta-aineet
Ucrete® - erityistä kestävyyttä vaativat lattiat

BASF Oy
Lyhtytie 3, PL 94
11101 RIIHIMÄ KI
Puh. 010 830 2000
F ax 010 830 2050
www.basf-cc.fi

