
 

FONTEFLOOR PU CEM
Erinomaista suojaa lattioille erittäin vaativiin 
teollisuusympäristöihin



Elintarviketuotannossa ja muissa teollisuuslaitoksissa betonilattian on oltava sekä hygieeninen että kovaa 
kulutusta kestävä. Lisäksi pinnan on oltava liukumaton, jotta työntekijät voivat kävellä sillä turvallisesti. 
Tällaisissa ympäristöissä lattiapinnoite voi joutua alttiiksi kemikaalien vuodoille ja roiskeille, kulutukselle ja 
lämpöshokeille, joten pinnoitejärjestelmän on kestettävä kaikki nämä rasitukset ja pysyttävä samalla hyvin 
toimivana ja hygieenisenä. 

Fontefloor PU Cem -pinnoitusjärjestelmä on suunniteltu erityisesti elintarviketeollisuuden käyttöön varsinkin 
silloin kun lattialta vaaditaan kykyä kestää kemikaaleja sekä orgaanisia ja epäorgaanisia happoja. Pinta 
kestää myös suolan, emästen, rasvojen, öljyn ja veden aiheuttamaa rasitusta. Järjestelmä on ihanteellinen 
varastotiloihin sekä panimo-, kemian- ja lääketeollisuuden tuotantolaitoksiin. 

MIKSI VALITA  FONTEFLOOR PU CEM? 
• Hygieeninen ja kestävä
Fontefloor PU Cem on kovaan käyttöön tarkoitettu pinnoitusjärjestelmä, jolla on erinomainen kemikaalien 
ja kulutuksenkestävyys. Pinnoite ei ime nesteitä tai likaa, joten se on helppo puhdistaa, ja sopii siten hyvin 
kaikille betonipinnoille, joille on korkeat hygieniavaatimukset. Puhdistusaineet, erittäin kuuma vesi tai 
höyry eivät vaikuta pinnoitteen toimivuuteen.

• Erinomainen lämmönkesto 
Järjestelmä kestää hyvin lämpöshokkeja ja jatkuvaa vesikuormaa. Kuumia nesteitä se kestää aina +120 °C:n 
lämpötilaan asti sekä jatkuvia -20–+90 °C:n lämpötiloja maalikerroksen paksuudesta riippuen.

• Ei vaadi pitkiä huoltoseisokkeja 
Pinnat ovat valmiina käyttöön vain 24–36 tuntia pinnoitteen levityksen jälkeen ympäristön lämpötilasta 
riippuen. Fontefloor PU Cem -pinnoitejärjestelmä ei sisällä liuottimia, joten siitä ei lähde voimakasta hajua, 
ja sitä voidaan siten levittää myös laitoksen ollessa toiminnassa. Kemiallisen rasituksen kesto voidaan 
saavuttaa 48 tunnissa ympäristön olosuhteista riippuen.



Fontefloor PU Cem on monikomponenttinen 
polyuretaanipinnoitejärjestelmä betonilattioille.  
Sillä käsitellyt pinnat eivät ole liukkaita märkinä 
eivätkä kuivina. Pinnoite on kuivuttuaan 
mattapintainen. Sitä on saatavissa viittä eri 
väriä, joilla saa aikaan siistin, ammattimaisen 
lopputuloksen.  

FONTEFLOOR PU CEM 6-9 JÄRJESTELMÄ

Tuote Komponentit Etiketin värisymboli* 

Fontefloor PU Cem Primer
noin 0,4 kg/m2

         16,2 m2/seos

Fontefloor PU Cem Primer A 2,5 kg
Fontefloor PU Cem B  2,6 kg
Fontefloor PU Cem C 1,4 kg

Fontefloor PU Cem 6-9
noin 19 kg/m2

          1,5 m2/seos (9 mm paksuudelle)

Fontefloor PU Cem 6-9 A 2,5 kg
Fontefloor PU Cem B 2,6 kg
Fontefloor PU Cem C 12 kg
Fontefloor PU Cem D 25 kg
* Pigmentti 0,30 kg

Fontefloor PU Cem Cove
noin 2,5 kg/m2

          4,0 m2/seos

Fontefloor PU Cem Cove A 0,6 kg
Fontefloor PU Cem B 0,62 kg
Fontefloor PU Cem C 8,78 kg
* Pigmentti 0,04 kg

Fontefloor PU Cem Top
(käytetään tuotteen Fontefloor PU Cem Cove 
pintamaalina)
noin 0,8 kg/m2

          12,2 m2/seos

Fontefloor PU Cem Top A 2,5 kg
Fontefloor PU Cem B 2,6 kg
Fontefloor PU Cem C 4,20 kg
* Pigmentti 0,30 kg

Fontefloor PU Cem 2
(paikkaukseen)
noin 4,5 kg/m2

          3,8 m2/seos

Fontefloor PU Cem 2 A 2,5 kg
Fontefloor PU Cem B 2,6 kg
Fontefloor PU Cem C 12 kg

Fontefloor  PU Cem Pigment
Punainen
Vihreä
Ruskeankeltainen
Harmaa
Kerma

Fontefloor PU Cem Red 25 kg
Fontefloor PU Cem Green 25 kg
Fontefloor PU Cem Buff 20 kg
Fontefloor PU Cem Grey 25 kg
Fontefloor PU Cem Creme 25 kg

KÄYTTÖKOHTEET 
• Meijerit (maidon ja juuston käsittely)
• Lihan, kalan ja vihannesten jalostus
• Leipomot
• Teollisuuskeittiöt, keittotilat
• Panimot
• Jalostamot (raakaöljy, kupari, sinkki, nikkeli,  
  alumiini)
• Lääkealan tuotanto, pakkaaminen ja    
  tutkimus
• Sairaaloiden leikkaussalit

* Järjestelmään kuuluvien komponenttien valin-   
   taa auttavat pakkauksissa olevat värisymbolit.

Lue lisää verkossa: tikkurila.fi/fontefloorpucem
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OSA KESTÄVÄÄ POHJOISTA

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palve-
luita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme halua-
vat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla.

LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA TEOLLISEEN MAALAUKSEEN

Tikkurilan osaava henkilökunta auttaa sopivan pintakäsittelyratkaisun valinnassa märkä- ja kuivakalvonpaksuuksien määrityksissä  
sekä maalausprosesseissa ja tarkastuksissa. Sinua palvelevat metalliteollisuusmaalien asiantuntijat joko puhelimitse 020 191 2004  
tai sähköpostitse info.coatings@tikkurila.com.


