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Kestävän kehityksen puolesta
Solmaster Oy on Pohjoismaiden johtava pinnoitteiden ja
teollisuuskemikaalien valmistaja. Solmaster-tuotteet ovat tuttuja,
tehokkaita ja suosittuja jo vuodesta 1976 lähtien. Niiden nerokkuus
piilee pienissä, mutta merkittävissä asioissa: tehokkuus ja monikäyttöisyys,
käyttäjä- ja ympäristöturvallisuus.
Tuotteemme valmistetaan puhtaasta rypsiöljystä ja muista tarkoin
valikoiduista, biologisesti hajoavista aineista. Monipuolinen
tuotevalikoimamme takaa, että asiakkaan tarpeisiin löytyy oikea
Solmaster-ratkaisu. Lisää tuotetietoa saat osoitteesta www.solmaster.fi
Viimeisimmän teknologian hyödyntäminen ja jatkuvan tuotekehitystyömme
ansiosta asiakkaamme saa tuotteidemme kautta parhaan hyödyn – haluamme
palvella olemalla askeleen edellä muita!
Solmaster-yhtiöihin kuuluvat Solmaster Coatings ja Solmaster Chemicals
merkitsevät asiakkaillemme entistä parempaa ja selkeämpää palvelua ja
tuotelinjausta.
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Maatilarakentamisen käyttökohteet
Maatilarakentamisessa käytettäviltä pinnoitteilta edellytetään hyvää
mekaanista ja kemiallista kestävyyttä sekä helppoa puhdistettavuutta ja
käyttöturvallisuutta. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös vesitiiviys ja tietyissä
kohteissa pinnoitteen hengittävyys.
Solmasterin pinnoiteratkaisuja on jo vuosikymmenien ajan käytetty hyvällä
menestyksellä mm. vaativissa teollisuuden käyttökohteissa. Laajasta
pinnoitevalikoimasta löytyvät aina oikeat käyttötarkoitukseen soveltuvat
testatut pinnoiteratkaisut myös maatilarakentamisen tarpeisiin.
• Navetat
• Sikalat
• Hevostallit
• Kanalat
• Lampolat
Huolellinen asennus takaa parhaan lopputuloksen. Pinnoitettavasta pinnasta
tulee poistaa betoniliima, rasva, öljy sekä muu lika. Pesuun ja puhdistukseen
soveltuu parhaiten Joutsenmerkitty Solmaster RKL Happopesu.
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Esimerkki Solmaster-pinnoitteiden

Robottialue
– AC 50 tai EP 6000

Pihattovisiirinavetta

Maitohuone
– AC 50 tai EP 6000

Helppohoitoiset, luotettavat ja vuosia kestävät pinnoitteet
• Ruokintapöydät ja -esteet
• Komponentti rehuvarastot
• Ruokintakourut
• Huolto- ja varaosatilat
• Parsitilat
• Lypsyasema
• Maidonkäsittelytilat
• Robottitilat
• Lietekourut ja -säiliöt
• Maitohuone
• Pystysiilot
• Seinät ja huoltokäytävät
• Laakasiilot
• Toimisto- ja sosiaalitilat
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käyttökohteista pihattovisiirinavetassa

Hoitokäytävät ja seinät
– EP 10

Ruokintakourut
– EP 1 ja EP 500/3000

Visiirinavetta

Laakasiilot ja komponentti rehuvarastot
– EP 1
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Esimerkki Solmaster-pinnoitteiden

Robottialue
– EP 6000

Pihattonavetta

Pihattonavetta

Hoitokäytävät ja seinät
– EP 10

Ruokintapöydät ja -esteet
– EP 1 ja EP 500/3000
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käyttökohteista pihattonavetassa

Robottialue
– AC50 tai EP 6000

Toimisto- ja sosiaalitilat
– EP 1 ja AC 50 tai EP 6000

Väli- ja rehuvarasto
– EP 1

Pystysiilot
– EP 1
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Tuotekuvaukset navettapinnoitteista

EP 10 Epoksipinnoite

EP 1 Erikoisepoksi

EP 6000 Hiertomassa

EP 10 Epoksipinnoite on
kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipinnoite
betonilattioille ja -seinille

EP 1 Erikoisepoksi on kaksikomponenttinen liuotinvapaa telattava epoksimassa
pinnoite

EP 6000 Hiertomassa on kaksikomponenttinen epoksihiertomassa betonilattioille

Tuotetta käytetään kohteissa,
joissa pinnoitteelta vaaditaan
hyvää kosteuden- ja kemikaalikestävyyttä, hyvää
puhdistettavuutta, tiiviyttä
ja hygieenisyyttä esim. elintarviketiloissa.

Tuote soveltuu pohjusteeksi
ja valmiiksi pinnaksi uusille
ja vanhoille betonipinnoille.
Tuote ei tarvitse erillistä pohjustetta. Laadukas ja kiiltävä
pinta syntyy hetkessä.

Soveltuu kovalle mekaaniselle
ja kemialliselle rasitukselle
joutuville lattioille. Ei ole
märkänäkään liukas.

Voidaan levittää kosteallekin
pinnalle. Soveltuu myös
pölynsidontaan.

Kaikkiin pinnoiteratkaisuihin
voidaan tehdä hiekkakarhennus.
M1-luokiteltu.

Kaikkiin pinnoiteratkaisuihin
voidaan tehdä hiekkakarhennus.
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AC 50 Akryylimassa

EP 500/3000 Epoksimassa

Värikartta

AC 50 Akryylimassa on kaksikomponenttinen akryylimassa
betonipinnoille

EP 500/3000 Epoksimassa
on kaksikomponenttinen
itsetasoittuva epoksimassa
betonilattioille

Solmaster-tuotevalikoima
tarjoaa runsaasti värivaihtoehtoja

Akryyliin sekoitetaan pyöreää
värihiekkaa raekoko 0,7-1,2
mm, jolloin saadaan turvallinen kostean ja öljyisen tilan
lattia, mikä ei ole märkänäkään liukas.

Soveltuu ruokintapöydille,
konehallien ja korjaamoiden
lattioille. Tuote kestää erittäin
hyvin mekaanista ja kemiallista
rasitusta sekä jatkuvaa kosteutta.

Tarkista oikeat värimallit
ja -sävyt Solmaster
Coatings Lattiapinnoite
-värikartasta.

Solmaster AC 50 akryylimassan
kovettumisaika on hyvin
nopea, minkä johdosta
isojakin alueita voidaan
pinnoittaa ja ottaa käyttöön
samana päivänä.
Kaikkiin pinnoiteratkaisuihin
voidaan tehdä hiekkakarhennus.

Lisäämällä kvartsihiekkaa
voidaan säätää pinnan
paksuutta ja lujuutta. Tuote
soveltuu myös halkeamien
ja kuoppien paikkaukseen.
Kaikkiin pinnoiteratkaisuihin
voidaan tehdä hiekkakarhennus.
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Pinnoitusta avaimet käteen -periaatteella
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Lattiapinnoiteurakointi —
nykyaikainen kalusto ja laadukkaat tuotteet
Kokeneiden urakointiryhmiemme
käytössä on laadukas nykyaikainen
pinnoitusurakointiin suunniteltu
kalusto. Projektien toteutus käsittää
kaikki kohteessa tarvittavat pohjatyöt, kuten hionnan, jyrsinnän,
sinkopuhalluksen sekä happo- ja/
tai alkalipesun. Pinnoitteet valitaan
käyttötarkoituksen mukaan lattioille
ja seinille. Näitä ovat telattavat ja
itsesiliävät pinnoitteet sekä hiertomassat. Tuotevalikoima tarjoaa
runsaasti värejä, sekä mahdollisuuksia käyttää erilaisia ratkaisuja
pinnan karhennukseen liukkauden
torjumiseksi.

Toteutus lähtee asiakkaan tarpeista.
Solmaster Oy:n pinnoite-edustajat
ovat alansa osaavia ammattilaisia.
Vuosiksi eteenpäin tähtäävä pinnoitteen valinta onkin helpointa tehdä
tiiviissä yhteistyössä paikallisen
edustajamme kanssa. Projektien
suunnittelussa käydään läpi seinille
ja lattioille asetetut vaatimukset
ja tehdään valinta kohteeseen
sopivimmasta ratkaisusta.
Lisää tuotetietoa saat osoitteesta
www.solmaster.fi
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Laatu takaa luotettavuuden
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Pintaurakoinnin ammattilaiset
Pintaurakoitsijat ry on valtakunnallinen työnantaja- ja yrittäjäpoliittinen järjestö, joka edistää pintakäsittelyalan kehittymistä ja
toimintaa. Pintaurakoitsijat ry neuvottelee yleissitovan maalausalan
työehtosopimuksen. Liittoon kuuluu 18 paikallista yhdistystä ja yksi
toimialayhdistys. Yhdistysten kautta liittoon kuuluu n. 270 jäsenyritystä, joissa työskentelee yli 3000 pintakäsittelyalan ammattilaista.
Pintaurakoitsijat ry on Rakennusteollisuus RT ry:n ja sitä kautta
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto.
Solmaster Oy:n Urakointi aloitti toimintansa jo vuonna 1981.
Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyys vuodesta 1994 takaa rakennusalan
sääntöjen noudattamisen.

Palvelevaa osaamista vuodesta 1976
Pitkäaikainen kokemus, vahva panostus tuotekehitykseen sekä
ensiluokkaisten raaka-aineiden käyttö ovat nostaneet Solmasterin
pinnoitustuotteet alan terävimpään kärkeen. Omilta urakointiryhmiltä, alan urakoitsijoilta ja loppukäyttäjiltä saatu palaute on
osaltaan tuonut arvokasta tietoa tuotteiden käyttöominaisuuksista ja
kestävyydestä. Valitessasi Solmaster-maatalouspinnoituksen voit siis
olla varma sen laadusta. Helppohoitoinen ja kestävä pinnoite takaa
tuotantotilojen huolettoman ja turvallisen käytön vuosiksi eteenpäin.
Lisää tuotetietoa saat osoitteesta www.solmaster.fi
Ole hyvä ja pyydä kokonaistarjous pinnoitusprojektistasi.
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Jälleenmyyjä:

Huom! Jotkin tämän Maatalouspinnoitteet esitteen tiedot saattavat olla muuttuneet painatuksen jälkeen tapahtuneista tuotetietomuutoksista johtuen. Kysy ennen tilaamista viimeisimmät tiedot Solmaster
Coatings -jälleenmyyjältä tai tehtaanedustajalta. Valmistaja pitää oikeuden tehdä väreihin, materiaaleihin, teknisiin tietoihin ja tuotteisiin muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätietoa maatalouspinnoitteista
löydät QR-koodin avulla
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Solmaster lattiapinnoitteet
– turvallinen valinta vuosiksi eteenpäin

