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Käytämme pinnoituksiin BASF Masterseal M689 -polyureapinnoitetta. BASF on yksi maailman suurimmis-
ta kemian alan yrityksistä. Polyureapinnoitteen käytöstä on kokemuksia yli 30 vuoden ajalta, ammattilais-
ten asentamana on maailmanlaajuisesti suoritettu lukemattomia korkealuokkaisia rakennushankkeita.

Lumelli on itäsuomalainen urakoitsija ja toimimme 
valtakunnallisesti koko Suomen alueella. Kuumaruisku-
tuslaitteistomme on helppo kuljettaa kohteisiin. Tuotan-
totilamme sijaitsevat Joensuussa, jossa pinnoitamme 
helposti siirrettävät tuotteet. Pystymme tarjoamaan 
joustavasti ja nopeasti kestävät pinnoituksen ratkaisut 
vaativiin kohteisiin joko tunti- tai urakkaveloituksella.
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Polyureapinnoitus – saumaton ja vedenpitävä 
pinta, nopeasti vaativiin kohteisiin

KATOT  •  LAVAT 
SÄILIÖT  •  KAUHAT
KULJETUSALUSTAT
LATTIAT  •  PORTAAT

VAROALTAAT 
KIVIJALAT 

PYSÄKÖINTITASOT 

MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHTEET ULKONA JA 
SISÄTILOISSA
Polyureapinnoitetta voidaan käyttää erilaisiin kohteisiin tuo-
maan kulutuksenkestävyyttä ja estämään korroosiovaurioi-
ta. Käyttökohteita ovat katot, lavat, säiliöt, kauhat, kuljetus-
alustat, lattiat, portaat, varoaltaat, kivijalat ja pysäköintitasot. 
Kattopinnoituksissa polyureaa voidaan käyttää entisen 
kattomateriaalin päälle. Huopakaton päälle pinnoitettuna 
saadaan katto kunnostettua entisiä rakenteita purkamatta. 
Katto voidaan pinnoittaa kokonaan tai tehdä paikkaus-
pinnoitus riskikohtiin. Läpivientien ja ulokkeiden tiivistys 
onnistuu saumattomasti myös haastaville pinnanmuodoille. 
Myös tiili- ja peltikattojen pinnoitus onnistuu esipuhdistuk-
sen jälkeen. Pinnoitus voidaan tehdä myös ulkona ja pakka-
sessa. Pintojen on oltava kuivat ennen käsittelyä.

Polyureapinnoite soveltuu lähes kaikille materiaaleille, kuten 
betonille, metallille, puulle, muoville ja EPS-tuotteille...  
Tarttuvuus varmistetaan pohjamateriaalille tarkoitetun 
primerin avulla. LV-konehuoneissa elastomeeri on parhaim-
millaan. Se voidaan ruiskuttaa jo kahden viikon kuluttua 
betonin valusta ja se kestää hyvin rakentamisen aikaiset 
rasitukset.

NOPEA KUIVUMISAIKA PIENENTÄÄ 
KUSTANNUKSIA
Polyureapinnoite kuivuu 30 sekunnissa. Lopullinen kuivuus 
saavutetaan vuorokaudessa. Nopean kuivumisen ansiosta 
työkohteessa päästään  seuraavaan työvaiheeseen siirty-
mään aiemmin. Polyureapinnoitte on erittäin elastinen, 
huippunopeasti kovettuva ja täysin vettä eristävä. Polyurea 
toimii erilaisissa vesieristeissä, erityisesti korkeaa kemiallista 
ja mekaanista kestävyyttä vaativissa kohteissa. Polyureapin-
noitus suojaa rakenteita ja kestää hyvin kemikaaleja ja teol-
lisuuden nesteitä aina pH 1 -arvoon saakka. Pinnoituksesta 
syntyy yhtenäinen kalvo, joka on huoltovapaa elinkaarensa 
aikana.


