
13.6.2018

1

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin
kohteisiin
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Ruskon Betoni Oy

Betonin suojaaminen erittäin aggressiivisia olosuhteita vastaan

Olosuhteissa, jossa PH on alle 4, joudutaan betoni 

suojaamaan esimerkiksi pinnoittamalla. Ankarissa 

olosuhteissa betoni saattaa rapautua jo muutamassa 

vuodessa. Tämä ongelma ei ole materiaalin huonoutta, vaan 

suunnitteluun liittyvä asia, joka tulee huomioida ja johon on 

olemassa ratkaisuja. 



13.6.2018

2

Sulfaattirasitus maaperässä, miten tulisi huomioida?

Tämä aiheuttaa rapautumista 

jätevesiviemäreissä ja –

putkissa!

Suunnitteluun ja ylläpitoon 

liittyviä asioita

Myös betonilaadun valinnalla on merkitystä elikaarikustannuksissa

Jo pelkästään huolellisella 

suunnittelulla, oikean betonilaadun 

valinnalla ja laadukkaalla 

toteuttamisella pystytään nostamaan 

lopputuotteen laatua ja 

pitkäaikaiskestävyyttä!

Alhainen VS- suhde, sulfaatinkestävä 

sideaine, sekä huolellinen tiivistäminen 

parantaa betonin kemiallista kestävyyttä. 
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Tiivisteet ja niiden ominaisuudet

Tyypillisesti käytämme 

tuotteissamme EPDM-

kumilaatua, jossa on parhaat 

ominaisuudet kemiallisia 

rasituksia vastaan (pois lukien 

bensiinit ja öljyt)

PU- pinnoituksen perusteet 

• Polyurea (PU) on yli 30- vuotta vanha tuote, kehitetty 

Yhdysvalloissa. Sitä on käytetty ja käytetään laajasti mm. 

vedenpaine-eristeenä, pinnoitteena poikkeuksellisen kovaa 

mekaanisen rasituksen kanssa alttiina olevissa kohteissa, sekä kovaa 

kemiallista rasitusta vastaan. 

• Pinnoite on erittäin kestävää, kestää kemikaaleja, kovaa kulutusta 

sekä jatkuvaa vesiupotusta. 

• Käyttökohteisiin joissa vaaditaan äärimmäistä mekaanisen ja 

kemiallisen rasituksen kestoa mm. teollisuus, jätevesiviemäreiden 

purkukaivot sekä niihin liittyvät putket

• Hinnaltaan kilpailukykyinen vrt. lujitemuoviputki

• Betoni on alustaltaan erinomainen pinnoittaa (elämätön, hyvä 

tartuntapotentiaali pinnoitteelle n. 6 Mpa).

• kestää iskuja, kovaa kulutusta ja kemikaaleja sekä jatkuvaa 

vesiupotusta
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PU- pinnoitetun tuotteen etuja

• Hyvä lämmön kesto, hetkellisesti 150 astetta, jatkuva 90 astetta (EPDM-tiiviste rajoittaa), 

lämpölaajeneminen hyvin pientä betonirungon takia.

• Tuote voidaan pinnoittaa halutulla värillä, helpottaen esimerkiksi putkikuvausta. 

• Pinnoitteen ainevahvuutta voidaan säätää käyttökohteen ja rasitusten mukaan. 

Tyypillisesti riittävä ainevahvuus on 3mm

• Pitkä elinkaari ja saneerattavuus, helppo pinnoittaa myös tulevaisuudessa (betoniputki 

toimii ikään kuin  ”kuorena”).

• Täysin ympäristöystävällinen, ei liukene myrkkyjä tai muita haitallisia yhdisteitä (VOC-

vapaa)

• Nopea saatavuus, kotimainen tuote (myös Polyurea)

• Voidaan yhdistää kaikki betonirakentamisen hyödyt (muokattavuus, yksilöllisyys, 

mekaaninen kesto, kattava tuoteportfolio,  asennus)

• Tuotteiden pinnoitus tehdään aina tehtaalla hallituissa olosuhteissa, jotta 

saavutetaan optimaalinen tartunta ja tasainen laatu.

PU- pinnoitetut kaivot

• Soveltuu erinomaisesti paineviemäreiden 

purkukaivoihin, jätevesien, polttoaineiden, 

liuottimien, alkoholin, glykolin ja liuenneiden 

suolojen korroosiosuojausta vastaan.

• Loistavat virtausominaisuudet

• Betonikaivoa voidaan käyttää myös muiden 

putkimateriaalien kanssa tai liittää jo 

olemassa oleviin putkilinjoihin. 

• Kaikki kaivokoot ovat pinnoitettavissa (600 –

2000mm). Paras lopputulos saavutetaan, kun 

pinnoite yhdistetään RB Perfect kaivoon 

(täysin sileä alusta pinnoitteelle) KUVASSA. 

• Saatavilla myös laitekaivoihin (Lining Late-

betoniset laitekaivot)
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PU- pinnoitetut betoniputket vaativiin
käyttökohteisiin.

Kemikaalien kesto
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Mekaanisen rasituksen kesto 

• https://www.teknos.com/fi-FI/teollisuus/aineistot/Teknopur300

Mekaanisen kulutuksen testaus

Betonituotteiden PU-pinnoituksesta on laadittu opinnäytetyö 2017. Opinnäytetyössä 

testattiin mm. mekaanista kulutusta vertaamalla lujitemuoviputkeen (lasikuituputki). 

Testaus tehtiin hiekkapuhaltamalla lasikuulia (raekoko 0,1-0,2 mm) 9,4 bar paineella 15 

asteen kulmassa pintaa kohti.

Lasikuituputken 3 mm vahva pinnoitus  meni 

kokonaan puhki 15-20 min välillä

Betoniputken PU-pinnoite kului 20 min 

hiekkapuhalluksessa noin 0,1 mm.
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Kiitos!

Niko Riikonen / Ruskon Betoni Oy


