
I detta nyhetsbrev berättar vi om metoden för PP-Polerad betong 
och dess fördelar 

 
 
 
 

Polerad betong 
 
 
 

 

Nya PP-Polerad betong ger ditt golv de 

bästa egenskaperna 

Installationen av polerad betong börjar med att det översta betongskiktet slipas bort. På 
så sätt exponeras den hårdare betongen som ligger under i form av finmaterial, grus och, 
om möjligt, stenmaterial. Ytskiktet slipas 67 gånger med olika diamantgrovhet. Resultatet 
är en hård, slät och glansig yta av hög kvalitet, både funktionellt och estetiskt. Den är 
också av mycket högre kvalitet än de produkter på marknaden som polerar betong med 
kemikalier utan egentlig slipning. PP-Polerad betong-metoden polerar betong genom 
slipning i stället för att använda kemikalier. 

 
Läs mer om fördelarna med PP-Polerad betong i vår broschyr eller ring direkt till en 

specialist. i ditt område. 

 
 
 

https://gallery.mailchimp.com/8a8408a442c4ee66ca3db6dfb/files/PP_Kiiltobetoniesite.pdf
http://pinnoituspaukkonen.fi/index.php/yhteystiedot


  

 

Användningsobjekt: 

• Både gammal och nygjuten 

betong 

• Industri 

• Verkstäder 

• Lager 

• Offentliga utrymmen 

• Skolor 

• Butiker, köpcentrum 

• Hemmiljö 

Fördelar för användaren: 
 

• Ekologisk betong består av enbart 
naturliga material 

• Lång livslängd och minimalt 
skötselbehov garanterar låga 
livscykelkostnader. 

• Tillåter diffusion 

• Inget diffusionstätt ytskikt 

• Lätt att rengöra 

• Bättre arbetsmiljö tack vare ljusare 
och renare utrymmen 

• Minimerar skadliga vibrationer för 
truckförare 

• Tystare trafik och minskat 
underhållsbehov för truckar 

 
 
 

 

 

Anvisningar för att  
planera ett lyckat  
polerat betonggolv: 

Broschyr för PP-Polerad betong 

 
Allmänna instruktioner för val av betong och 

gjutmetod 

 
 
 
 
 

 
 

 

Paukkonen tillverkar golv för industriella, offentliga och privata behov! 

 

Vi är Finlands största företag inom golvbeläggning. Vi är verksamma i hela Finland och 

sysselsätter över 30 finländska golvspecialister. Vårt huvudkontor ligger i Kuopio och vi har 

den högsta kreditvärderingen AAA. I Helsingfors, Åbo och Tammerfors är vi verksamma 

under namnet Suomen Pinta. 
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https://gallery.mailchimp.com/8a8408a442c4ee66ca3db6dfb/files/Yleiset_betonivaluohjeet_PP_Kiiltobetoni.01.pdf


 
Ta reda på mer om våra referenser på vår webbplats. Be om mer information av 

kontaktpersonerna i din region eller klicka på knappen nedan. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kontaktuppgifter: 

Pinnoitus Paukkonen Oy 

Hakekatu 2 

70800 Kuopio 

tel. 010 524 4180 
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