POLYUREA
P I N N O I T TA M I S E N U U S I S U K U P O LVI

Polyureapinnoitukset ja vesieristykset
lähes kaikille materiaalipinnoille

Kohteita rakentamisesta teollisuuteen
Polyurea ei ole polyuretaania, eikä
niiden sekoituksia, vaan uusi rasituskestävä,
“luodinkestävän luja” pinnoitemateriaali!
Ruiskutettava polyurea kovettuu
kosketuskuivaksi 5-10 sekunnissa

www.

.fi
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POLYUREAN KÄYTTÖKOHTEITA
TEKEn käyttämien
polyureoiden käyttökohteita
on lukemattomia. Esimerkkeinä betoni-, teräs-, lasikuituja puurakenteet, joiden mekaanista, kemiallista ja korroosionkestoa tai ulkonäköä
halutaan parantaa.
Tuote kestää hyvin laimeita
happoja, alkaleja, orgaanisia
liuotteita, suolavettä ja öljyjä.
Polyurea soveltuu myös
maapohjan eristämiseen ja
suojaukseen.

Teollisuuteen polyureapinnoitus tuo uusia
ratkaisuja kohteissa
joissa muut materiaalit
eivät ole toimineet.

Teollisuuden betoni-,
teräs- ja lasikuitusäiliöiden sekä
rakenteiden pinnoitus
sisä- ja ulkopuolelta.

Savukaasulaitteiden ja piippujen sisäpuolen pinnoitus
syöpymistä kestäväksi.

Teollisuuden varoaltaiden pinnoitus.

Vesitornien ja -säiliöiden pinnoitus,
vesieristys ja tiivistys sisältä ja
ulkoa. Pinnoitteella on eurooppalainen juomavesihyväksyntä.
Kuvissa vesitorni sisältä ennen ja
jälkeen pinnoituksen.

Huopa- ja
peltikattojen
pinnoitus vedenpitäväksi paloluokitetuilla polyureaversioilla.
Lujuutensa ja
yhtenäisyytensä
ansiosta TEKE
polyureapinnoitus
luo myös lumikuormien murtovoimia merkittävästi tasaavan “turvavyön”.

Metrotunnelin suuaukon vesieristys, jotta
suuaukolle ei muodostu vaarallista jäätä.
Polyurea-kerrosrakenne (vesi- ja lämpöeristekerrokset) kiinnitetty ankkureilla.
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Elintarviketeollisuudessa on lukuisia
kohteita joihin
polyureapinnoitus
sopii hyvin. Pinnoite
on juomavesihyväksytty ja VOC -vapaa
(volatile organic
compounds).

POLYUREAN KÄYTTÖKOHTEITA

Elintarvikkeiden tuotantotilan seinät
ruiskupinnoitettu polyurealla suojaamaan rakenteita ja ylläpitämään
hygieenisyyttä.

Rapautunut seinä
ennen pinnoitusta.

Talousvedenpuhdistamon flotaatioaltaiden
korjaus ja pinnoitus
juomavesihyväksytyllä
polyureaversiolla.

Teollisuus- ja varastotilojen
pinnoitus. Polyureapinnoitteen
puhdistettavuus on erinomainen.
Uima-altaiden ja vesihuvipuistojen
pinnoitus ja vesieristys. Myös maastoon
levitetyn tekstiilin päälle tehdyt vesialtaat.
Kestää toistuvat jäätymis- ja sulamissyklit. Tiiveyden ansiosta erinomainen
mikrobiologisen kasvuston vastustuskyky.

Ajoluiskojen ja parkkipaikkojen pinnoitus kulutuskestäväksi
ja vedenpitäväksi.
Lentokenttien, siltojen
ja tunneleiden pinnoitus.

Uustuotantokohteet: siilojen, suppiloiden, sekoittimien
ja ajoneuvojen osien pinnoitus mekaanista sekä kemiallista kulutusta kestäväksi.
Öljy-, kaasu- ja vesi ja
viemäriputkien eristykset
sekä pinnoitukset sisäja/tai ulkopuolelta myös
eristeen päälle vesitiiveyden saavuttamiseksi.

Urheilukatsomoiden
kestävä pinnoitus ja
vesieristys.
Laivojen kansien sekä ajoneuvojen lattioiden, seinämien ja lavojen pinnoitus /
vuoraus mekaanista ja kemiallista kulutusta kestäväksi sekä ääntä vaimentavaksi. Kuljetus- ja malmivaunujen lastipintojen pinnoitus.

Kuvassa vasemmalla putkieristeiden vesitiivistäminen polyureapinnalla.
Saumojen ja halkeamien korjaus ja
pinnoitus. Kuvassa junanradan laituriramppi, joka oli käytössä kaksi
tuntia korjaustyön aloituksesta.
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Ota kohteeseesi

POLYUREA
P I N N O I T TA M I S E N U U S I S U K U P O LVI

Polyurea EI OLE

polyuretaania,

vaan “luodinkestävän luja” uusi pinnoitemateriaali

T

ermit polyurea ja polyuretaani sekoitetaan usein toisiinsa, vaikka kyse on täysin eri materiaaleista.
TEKEn tarjoamien Polyureatuotteiden kehitystyö alkoi 1990-luvulla. Lopputuloksena syntyi hyvin luja,
sitkeä, silti joustava, kulutusta kestävä ja pitkäikäinen pinnoitemateriaali. Vastaavasti pehmeää
polyuretaania on käytetty varsinkin eristämiseen jo 1950-luvulta alkaen. Polyurea on kemikaalikestävyys- ja
vesieristysominaisuuksiltaan ylivoimainen ratkaisu.
Polyurea kovettuu kosketuskuivaksi 5-10 sekunnissa, jopa -30 asteen lämpötilassa.
Tuote on VOC-päästövapaa. Se ei siis kovettuessaan aikaansaa lainkaan myrkyllisiä yhdisteitä.
Siksi polyureaa voidaan käyttää myös elintarviketeollisuudessa ja juomavesikohteissa.
VERTAILUTAULUKKO (Huom! Vertailu tuoteryhmien tyypillisten perusversioiden arvoina)
Ominaisuus
Kovettumis- /kuivumisaika
Venymiskestävyys
Lujuus
Kemiallinen kestävyys
Lämpötilakestävyys

Polyurea
Polyuretaani
5 - 10 s kosketuskuiva noin vuorokausi
jopa 700%
600%
Erittäin hyvä
Hyvä
Erittäin hyvä
Hyvä
-30 - +100 oC
-50 - +150 oC

Epoksi
jopa vuorokausia
heikko, halkeilee
Hyvä
Hyvä
-20 - 110 oC

TEKE polyurean käyttökohteita

Polyureaa on saatavana
kaikissa RAL-väreissä

Juomavesisäiliöt, elintarviketeollisuuden säiliöt ja pinnat,
prosessisäiliöt, polttoainesäiliöt, kattojen vesieristys,
jätevedenkäsittelykohteiden vesieristys, siltojen vesieristeet,
parkkitalot ja -luolat, tunnelit, laiva- ja offshore-teollisuus,
kulutusosien suojaus, vaahtomuovien pinnoitus,
EPS, XPS ja PU:n pinnoitus.

Tämä dokumentti, lisätietoja ja videoita löytyy webistä:
www.teke.fi/polyurea

TEKE on korroosiosuojauksiin, metalli- ja betonipinnoituksiin,
voimalaitoskattiloiden lämpöpintojen kuivapuhdistuksiin sekä
turbiinipuhdistuksiin erikoistunut palveluyritys.

www.

.fi

TEKE

Kysy lisää!

Kivistönkuja 5
45370 Valkeala
fax: (05) 379 4286
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@teke.fi

Esa Moilanen
gsm 040 730 2862
esa.moilanen@teke.fi

