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Metallin korjaus ja pinnoitus mekaanista ja
kemiallista kulumista kestäväksi

Kemikaalit
Kuluminen
ja eroosio

Korroosio
Kavitaatio
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Metallin pinnoituskohteita

Savukaasuputken pinnoitus

Prosessivesisäiliön pinnoitus

Kunnostettu ja vahvistettu
siirtoruuvi

Maalaukset ja pinnoitukset

Jätevesilaitoksen ruuvipumpun
peruskunnostus

Lämmönvaihtimien pinnoitus
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Betonin korjaus ja pinnoitus mekaanista ja
kemiallista kulumista kestäväksi

Betonipöly
Kuluminen
Kemikaalit

Raudoitusverkko

Kuivumishalkeamat

Halkeilu

Saumat
Teräskorroosio
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Pakkasrapautumnen

Betonin pinnoituskohteita

Uusinvestointihankkeen 600 m
kanaalipinnoitus kemikaaleja kestäväksi

Prosessilattia

Ulkona olevan väkevän rikkohapon varoaltaan pinnoitus. Allas on kestänyt Suomen kovia ulko-olosuhteita yli 10 vuotta.

Sulfaatin kestävä betoni syöpyi vuodessa
useita millimetrejä (alavas). Nyt TEKEn
pinnoittamana kestänyt yli 10 vuotta (oik).

Selkeytinaltaan reunan korjauspinnoitus

Ruuvipumpun kaukalon korjauspinnoitus
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Hiilikuituvahvistus rakenteiden
kuormituskestävyyttä lisäämään

Tasopinnat vahvistetaan erikoisepokseilla
kiinnitetyillä levymäisillä hiilikuitunauhoilla.
Pilarit vahvistetaan taipuisalla kudoksella, joka
estää pilareiden murtumisen nurjahtamalla tai
pullahtamalla.
Esimerkki pilarista jonka murtuminen
pullahtamalla olisi voitu estää
ylläolevan esimerkin mukaisesti
hiilikuitukudoksella vahvistamalla.
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Hiilikuitulaminaatin
paino on viidennes
teräksen painosta ja
se on monta kertaa
terästä lujempaa.
Rakenteeseen
kiinnitettynä se on
turvavyö, joka
parantaa rakenteen
kestävyyttä.

Hiilikuituvahvisteita saa eri muodoissa:
levyinä, tankoina, nauhoina ja kudoksina.
Rakenteita vahvistetaan hiilikuiduilla lähes
huomaamattomasti, ilman rakenteiden painon
oleellista lisäystä.
Hiilikuituvahvistus soveltuu erilaisiin
rakenteisiin ja materiaaleihin.
Käytettävät liima-aineet ovat kehittyneitä
pinnoitteita ja niiden asennustekniikat TEKE
osaa.

Monesti
teräksisten
tukirakenteiden
käyttö on
mahdotonta tai
niiden kuljettaminen ja
kiinnitys on
kallista ja
hankalaa.

Sata grammaa painava hiilikuitukomposiittitanko ei taivu, vaikka vääntää
rystyset valkoisina! Pitkittäisuuntaiset
hiilikuidut eivät suostu venymään, eivätkä
puristumaan.
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Betonin vesitiivistys kristallointiaineilla

Sisältä märkä betoni

Vesi tihkuu huokosista

Kristallointiaine tiivistää sen

Kristallointiaine tiivistää
huokoset syvälle

Kristallointiaine on
pysyvästi
täyttänyt betonin
huokoskanavat
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Kosteuskriittisiä betonirakenteita on eri aloilla runsaasti. Kristallointivesitiivistysmenetelmä on ratkaisu moneen kohteeseen (myös juomavesikohteisiin).

Neljän metrin vesikerroksen paineella
yläpuolella vuotanut katto on tiivistetty
alapuolelta. Vuoto on täysin loppunut.

Kristallointiaine tunkeutuu
betoniin kosteuden avulla.
Se kehittää kristalleja, jotka
peittävät pienimmätkin huokoset
ja raot aina 0,4 mm saakka ja
tiivistää betonin.
Kristallointiaine toimii veden
paineen kanssa tai sitä vastaan.
Betonin tiivistymisen jälkeen
kristallointiaine passivoituu. Jos
vuotoja ilmenee myöhemmin,
aktivoituu kristallointiaine
uudelleen.
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Betonin korjaus ja vesieristys
joustavalla pinnoitteella

Vedeneristyslaastin ruiskutus
käynnissä juomavesikohteessa.

Laasti muuntuu joustavaksi, suojaavaksi
ja vesieristäväksi pinnoitteeksi.
Etuja
- venyvin ja joustavin lajissaan
- erittäin hyvä tarttuminen betoni-, muurausja tiilipintoihin
- helppo asentaa
- liuotinvapaa
- asennetaan kostealle pinnalle
- juomavesihyväksytty
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Vesitornin
katon
vesieristyspinnoitus
meneillään.

Vesialtaan
vesieristyspinnoituksen
vaiheita

Mahdollisesti ruostuneet raudoitukset
käsitellään ja suojataan. Betonipintojen
tasoituksen jälkeen pinnat käsitellään
joustavalla vedeneristyslaastilla.

Menetelmän työvaiheet
1. Suurten halkeamien ja rapautumien täyttö
2. Pintojen tasoittaminen
3. Reunojen ja saumojen vahvistaminen
4. Läpivientien käsittely
5. Kaikkien alueiden vesieristyspinnoitus
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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
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Elintarviketeollisuudessa on lukuisia
kohteita joihin
polyureapinnoitus
sopii hyvin. Pinnoite
on juomavesihyväksytty ja VOC-vapaa
(volatile organic
compounds).
Elintarvikkeiden tuotantotilan seinät
ruiskupinnoitettu polyurealla suojaamaan rakenteita ja ylläpitämään Rapautunut seinä
hygieenisyyttä. ennen pinnoitusta.
Teollisuuden betoni-, teräs- ja lasikuitusäiliöiden sekä rakenteiden
pinnoitus sisä- ja ulkopuolelta.

Talousvedenpuhdistamon
flotaatioaltaiden korjaus ja
pinnoitus juomavesihyväksytyllä polyureaversiolla.

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

Metrotunnelin suuaukon
vesieristys, jotta suuaukolle ei
muodostu vaarallista jäätä.
Polyurea-kerrosrakenne (vesija lämpöeristekerrokset)
kiinnitetty ankkureilla.

Teollisuuden varoaltaiden
pinnoitus.

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

Savukaasulaitteiden ja
piippujen
sisäpuolen
pinnoitus
syöpymistä
kestäväksi.

© TEKE 2018

Antikondenssipinnoitus tippuvan
kondenssiveden estoon

Kondenssivesi on ongelma erityisesti lämmittämättömissä ja eristämättömissä tiloissa
ja rakenteissa. Kondensoituminen metalliseen sisäkaton pintaan alkaa useimmiten
öiseen aikaan kun pinnan lämpötila laskee riittävästi alle sisäilman lämpötilan.
Päivällä pinnan lämpötila nousee ja pisaroiden haihtuminen pinnasta alkaa, mutta
pisarat säilyvät kauan, koska pisararalla on pieni ulkopinta-ala suhteessa sen
vesimäärään.
Mikrohuokoiset pinnoitukset estävät rakenteisiin kondensoituvaa vettä, kertyvää
hometta, heijastuvaa melua tai irtoavia kuituja, esim. asbestia

© TEKE 2018

Yksikomponenttinen ja vesiohenteinen pinnoite soveltuu
teräksisille kattopelleille, teräsrakenteille ja muille metalli- ja
kiviainespinnoille, joilla kondenssi- ja tippuvesiongelmia
esiintyy. Antikondenssipinnoitteen levitys onnistuu parhaiten
ruiskuttamalla, mutta myös telalla tai siveltimellä.
Pinnoitteen tyypillisiä käyttökohteita ovat varastot ja
pysäköintitalot, ilmastointikanavat, vesilaitokset
tuotantolaitokset, urheiluareenat, tuulivoimalatornien
sisäpinnat, merikontit, henkilö- ja tavarajunien vaunut,
karjasuojat, jne.

TEKEn käyttämät
antikondenssipinnoitteet
ratkaisevat erilaisissa tiloissa ja
rakenteissa esiintyviä ongelmia.
Veden tiivistyminen seinämiin
on hyvin yleinen ongelma.

1) Helsingin Olympiaterminaalin sisäkaton antikondenssipinnoitusta.
2) Pysäköintihallin pinnoitus lopettaa kalkkivalumat katosta.
3) Vesitornin alapohjan antikondenssipinnoitus muun huollon
yhteydessä.

Muita esimerkkikohteita rakentamisesta teollisuuteen: varastot, ulkohallit,
tekniset tilat, tuotantotilat, pysäköintitilat, kellarit, urheilutilat ja saneeraukset

Urheiluhallin tai
tuotantotilan
melunvaimennus

Sienikasvattamon
homeenestopinnoitus

Putkien tai
betonipintojen
asbestikuitujen
sidonta
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Turbiiniosien pölytön puhalluspuhdistus
sponge-materiaalilla

Alareunassa puhdistamattomia ja yläreunassa puhdistettuja turbiinin siipiä

Hiekkapuhalluksessa
pöly leviää ympäristöön.

TEKEn menetelmässä
puhallussieni imee pölyn
itseensä eikä pöly leviä.
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Kaasu- ja
höyryturbiinien osat
voidaan puhdistaa
hellävaraisesti ja
pölyttömästi
Sponge menetelmää
hyödyntäen.
Menetelmän
pölyttömyyden
ansiosta turbiini
voidaan puhdistaa
myös turbiinisalissa,
jolloin
kalliit ja riskialttiit
kuljetukset jäävät
pois.

Pölyttömän puhalluspuhdistuksen toimintaperiaate

1. Uusi Sponge-materiaali
2. Puhalluslaitteisto
3. Pnnan puhallus
4. Sponge-materiaalin kierrätys
yksikkö
5. 95% käytetään uudelleen, jolloin
syntyvän jätteen määrä minimoituu
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Voimalaitoskattilan lämpöpintojen
puhalluspuhdistus TEKEn kehittämällä tekniikalla
Puhalluksessa käytetään luonnonmineraaleja
ja eri kuonatyyppejä soveltuvuuden mukaan.

Vasemmassa yläreunassa näkyy kerrostuma, joka on oikealta alareunasta
poistettu.
Puhdistuksen jälkeen kattilan hyötysuhde kasvaa merkittävästi. Tehokas
puhdistus parantaa samalla savukaasupuhaltimen imutehoa ja ehkäisee
mahdollista kloridikorroosiota.
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TEKEn kehittämillä välineillä päästään puhdistamaan myös ongelmalliset vaakavälit.

Puhdistettavat elementit:
1 = tulipesä
2 = tulistimet
3 = palamisilman esilämmittimet (luvo)
4 = syöttöveden esilämmittimet (eko)
5 = sähkösuodin, savukaasupesuri

Voimalaitoksen lämpintojen puhtaus on oleellinen tekijä
kustannustehokkaan ajettavuuden saavuttamiseksi.

TEKE on kehittänyt menetelmiä
ja tehnyt satoja erillisiä
lämpöpintojen puhdistuksia
vuodesta 2006. TEKEn
osaaminen ja kokemus on
vahvinta Suomessa.
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Pintakäsittelypalvelut vuosikymmenien
kokemuksella

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

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

