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KATRIINAN SAIRAALA: 
JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN 

BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS 
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KORJAUKSEN TAUSTA 

Rakennus on julkisivurakenteiltaan pääosin betonia, joka vaatii huoltoa ja kunnostusta taulukon 1 
mukaisesti. Nykyinen julkisivu ja sisäänkäynnin katos ovat osittain rapautuneita ja värjääntyneitä 
veden ja pakkasen aiheuttamasta rasituksesta. Pääkohdat näkyvistä vauriokohdista on esitetty liitteen 
1 valokuvissa. 

Suunniteltu korjaus tulee edullisemmaksi kuin rakenteen kokonaan uusinta ja korjaamalla saadaan 
rakenteiden käyttöikää pidennettyä nykyisestä. 

 

Tuote Käyttöikä Huoltoväli Kunnossapitoväli 

Betonijulkisivu / 
normaali 
raudoitus, 
Parveke-elementit 

50 vuotta 

5 vuotta, tarkastus 
10 vuotta, kuntoarvio, mahdollinen 
painevesipuhdistus ja suoja-
ainekäsittely, puu- ja metalliosien 
maalaus 

15 vuotta, mahdollinen 
uusintamaalaus (esim. PUR-
pohjaiset maalit vaativat) 
20...25 vuotta, elastisen 
saumauksen uusiminen, 
laattapinnan osittainen korjaus, 
rapatun pinnan paikkarappaus 

Betonijulkisivu / 
ruostumaton 
raudoitus 

75...200 
vuotta 

5 vuotta, tarkastus 
10 vuotta, kuntoarvio 
50 vuotta, kuntotutkimus 

25 vuotta, saumojen 
kumitiivisteiden uusiminen 

Ikkunat 40...50 
vuotta 

1 vuosi, tarkastus, puhdistus 
10 vuotta, puupintojen 
pintakäsittely 

15...25 vuotta, eristyslasien 
uusiminen 

Pellitykset, kourut, 
syöksytorvet 

25...30 
vuotta 2 vuotta, tarkastus 15 vuotta, osittainen uusiminen 

Elementtien 
saumaukset 

20...25 
vuotta 1...2 vuotta, tarkastus 10...15 vuotta, osittainen saumojen 

uusiminen 

Taulukko 1. Normaalien betonijulkisivujen ja niihin liittyvien rakenteiden käyttöikä ja kunnossapito 

 
Ennen korjauksen aloitusta tehtävät toimenpiteet 

Nykyisen betonin lujuus ja vaurioaste pakkasrapauman osalta on varmistettu kokeellisesti. 
Kokeellinen tutkimus antaa varmuuden tämän korjaussuunnitelman toimivuudesta ja vastaavuudesta 
rakenteen vaurioasteeseen. Tutkimuksen jälkeen tämä korjaussuunnitelma on täydennetty tarvittavin 
osin. 
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KORJAUSTOIMENPITEET SISÄÄNKÄYNNIN KATOKSEN JA BETONIJULKISIVUN OSALTA 

Sisäänkäynnin rakenteet altistuvat voimakkaalle säärasitukselle, jonka takia korjaustyö tulee suorittaa 
erittäin huolellisesti ja havaitut vauriokohdat poistetaan riittävältä laajuudelta. Lisäksi 
vedenpoistojärjestelmän toimivuus tulee varmistaa riittävän laajasti tehtävällä korjauksella. 

Sisäänkäyntikatoksen osalla on havaittavissa, että raudoitteiden suojaetäisyys on paikoin pienempi 
kuin 3,5 cm. Tämä on johtanut betonin karbonatisoitumisen seurauksena raudoitteiden korroosioon. 
Nyt tehtävällä korjauksella pystytään havaitut korroosiokohdat paikkaamaan, mutta koko rakenteen 
korjaus ja betonipeitteen paksuuden lisääminen vaatisi suuramman korjaustyön. 

Rakenteessa on myös merkkejä pakkasrapautumisen aiheuttamasta betonin vaurioitumisesta. 
Pakkasrapautumista pyritään estämään suoritettavan korjauksen avulla vähentämällä 
betonirakenteen kosteusrasitusta. 

Esimerkki tehtävästä betonipintojen korjauksesta on esitetty liitteen 2 menetelmäohjeessa. Alla on 
esitetty työvaiheittain suoritettavat betoni korjaustoimenpiteet: 

1. Laastipaikkaus (sisäänkäyntikatos) 

Korjauksessa kartoitetaan rapautuneet kohdat, joiden ympäristöstä poistetaan rapautunut betoni. 
Havaitut terästen korroosion aiheuttamat rapautumiset piikataan auki vähintään 10 cm terästen 
molemmin puolin ja ulotetaan terästen taakse, jotta suojaus ja täyttötyö voidaan suorittaa riittävältä 
laajuudelta. Tämän jälkeen ruostuneet teräkset hiekkapuhalletaan ja sivellään korroosionestolaastilla 
(esim. Redisit). Tämän jälkeen paikkaus suoritetaan julkisivun pintatasoon sementtipohjaisella täyttö- 
ja korjauslaastilla (esim. Redirep 45 RSF), jonka väri tarkastetaan vastaamaan nykyistä julkisivun 
väriä. Alustan riittävä esikastelu ennen paikkauksen suorittamista ja huolellinen jälkihoito ovat 
välttämättömiä toimenpiteitä. 

Laastipaikkaus täydennetään pintakäsittelyllä (esim. Monofinish). 

Edellä esitetty käsittely tehdään myös niille raudoitteille, jotka pystytään osoittamaan olevan 
lähempänä kuin 15 mm betonin pintaa, mutta rapautuminen ei ole vielä alkanut. Tällä toimenpiteellä 
vähennetään uusien vauriokohtien syntyminen lähivuosina. 

Suoritettujen korjaustoimien jälkeen pestään likaantunut betonipinta kokonaisuudessaan 
suolahappoliuoksella (esim. Solmaster RKL tai Soledo Kiveysten happopesu GREEN) aloittaen 
laimealla 3 %:n liuoksella. Pudistuksen yhteydessä ympäristö tulee suojata. Tarvittaessa tulee 
järjestää vaihtoehtoinen kulkutie sairaalan sisään. 

Tutkimusten mukaan oikeanlaisella laastipaikkauksella voidaan pidentää rakenteen käyttöikää 15-20 
vuotta.  

Sisäänkäyntikatoksen kattoon yläpuoli, jonka vaurioaste on suurin, tulee lisätä kerrospaksuutta 
suojaamaan nykyistä betonia. Suojakerros tehdään Redirep 45 RSF-massalla, 30 mm 
kerrospaksuudella. 
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2. Betonipinnan suojaus (sisäänkäyntikatos ja sisäänkäynnin julkisivu) 

Paikkauksen ja betonipintojen puhdistuksen jälkeen pinta suojataan impregnoimalla. Impregnointi 
suoritetaan imeyttämällä betonipintaan silaani- tai siloksaanipitoisilla materiaaleja. Impregnointi 
muodostaa betonipinnan huokosrakenteeseen vettä hylkivän pinnan ja suojaa betonirakennetta 
ulkopuoliselta kosteudelta. Käsittely ei kuitenkaan muodosta yhtenäistä kalvoa. Impregnoinnin kyky 
estää veden tunkeutumista betoniin on rajallinen voimakkaasti rasitetuissa pinnoissa. Menetelmällä 
voidaan suojata betonipintoja, kun pakkasrapautuminen on alkuvaiheessa. 

Pesty betonipinta käsitellään suoja-aineella (esim. Soledo Julkisivusuoja). Mikäli käytetään muita 
tuotteita, käytettävän pinnoitemateriaalin tulee olla testattu vesihöyrynläpäisevyyden, 
hiilidioksidivastuksen ja tartuntalujuuden osalta. Pinnoitteen on myös oltava halkeilematon 
talviolosuhteissa. Suojakäsittelyssä ei tule käyttää maaleja tai muita kiinteän kalvon muodostavia 
aineita. Myöskään nykyisen betonipinnan väriä muuttavia aineita ei tule käyttää. 

Suojauksen yhteydessä ympäristö tulee suojata. Suojaus on tärkeää, koska kyseinen sisäänkäynti on 
sairaalan pääsisäänkäynti ja jatkuvassa käytössä. Tarvittaessa tulee järjestää vaihtoehtoinen kulkutie 
sairaalan sisään. 

 

3. Muut toimenpiteet 

Korjauksen yhteydessä suositellaan koko rakennuksen katto pestäväksi ja samalla varmistetaan 
vesien poisjohtuminen katolta. Vesien poisjohtoputket puhdistetaan ja mahdolliset puutteet 
kattokaivojen roskasuodattimissa uusitaan (esim. Peltitarvike: Saneerauskattokaivo C). Veden kulku 
katolta suoraan julkisivulle tulee estää riittävällä korotuksella (min. 100 mm, suositus 300 mm) katon 
reuna-alueilla. Katolla tulee olla riittävät kaadot vesien poisjohtamiseksi. Tämän korjauksen 
yhteydessä kaatojen riittävyys rakennuksen katolla kartoitetaan ja laaditaan mahdollinen 
korjaussuunnitelma myöhemmin tehtävää korjausta varten. 

Vaurioituneet räystäs-, ikkunapellit ja vedenpoistojärjestelmät uusitaan. 

Julkisivuelementtien saumat ovat hyvässä kunnossa ja niiden uusiminen ei ole nyt ajankohtaista. 
Elementtisaumat pestään tämän korjauksen yhteydessä laimealla pesuaineliuoksella. 

Sisäänkäyntikatoksen rikkoontuneet kattokuvut vaihdetaan uusiin. Katon nykyinen bitumikerros ja 
puurakenteet poistetaan, kallistukset uusitaan sekä kattokupujen ja reunojen ympärille tehdään 300 
mm:n nostot. Samalla suositellaan katon reunoille asennettavaksi tippapellit estämään vesien 
valuminen betonipinnoille. Valoaukkojen lamppuja kannattelevat teräsosat puhdistetaan tarvittavilta 
osin ruosteesta ja paikkamaalataan esim. Ferrexillä. 

Sisäänkäynnin kattovesien poisjohtaminen tehdään liitteen 5 suunnitelman mukaisesti johtamalla 
kattovedet pois sisäänkäynnin vierestä. Nykyinen vedenpoistojärjestelmä aiheuttaa turvallisuusriskin 
sairaalassa asioiville, koska kattovedet saattavat jäätyä sisäänkäynnin eteen. Kattovesien johtamisen 
uudelleen järjestely vähentää myös rakennuksen kellarin ja perustusten kosteusrasitusta. 
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Suunnitelma laati: 

 

     Jani Riihinen, Rakennusmateriaalitekniikan DI 

      ISS Palvelut 

 , 050-590 1299 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1  Kohteen valokuvat alkutilanteessa 

Liite 2 Betonijulkisivun korjaus: Menetelmäohje 

Liite 3  Soledo: Julkisivusuojan käyttöohje  

Liite 4  Kattokaivotyyppi 

Liite 5 Suunnitelma kattovesien poisjohtamiseksi  
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Liite 1: Kohteen valokuvat alkutilanteessa 

  

LiittSisääntulokatoksen kattovedet valuvat kulkutielle 

 

 
Sisääntulokatoksen valosyvennyksiin on valunut vettä ja puuosat ovat vaurioituneet, koska yläpuoliset rakenteet 
eivät ole vesitiiviitä  
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Sisääntulokatoksen valosyvennyksissä näkyy pakkasrapauman merkkejä  

 

 
Joissain paikoissa on havaittavissa betoniteräksiä aivan pinnassa. Näiltä kodin teräksen piikataan auki ja 
suojakäsitellään. 
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Sisäänkäynnin päädyt ovat kauttaaltaan kosteat johtuen riittämättömästä katon vedenpoistosta. 

 

  
Myös päädyissä on merkkejä terästen korroosiosta 



ISS Palvelut    Korjaussuunnitelma 

    Vantaa Korjausrakentaminen 

    päiv. 13.11.2012   

   

ISS Palvelut Oy  Puhelin Faksi Internet Y-tunnus Alv rek. 

PL 100  0205 155 0205 150 155 www.iss.fi 0906333-1 

01055 ISS 

(Rajatorpantie 8 A, Vantaa)     10/12 

   

Laatan alapuolella raudoitusteräksiä näkyvissä 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurkkien betonipilareiden alapäissä on paikoin 
pääteräkset näkyvissä 



ISS Palvelut    Korjaussuunnitelma 

    Vantaa Korjausrakentaminen 

    13.11.2012   

 

ISS Palvelut Oy  Puhelin Faksi Internet Y-tunnus Alv rek. 

PL 100  0205 155 0205 150 155 www.iss.fi 0906333-1 

01055 ISS 

(Rajatorpantie 8 A, Vantaa)     11/12 

 

 
Nurkkien betonipilareissa betonipinta paikoin halkeillut tai rapautunut kokonaan pois ja raudoitteiden korroosio 
käynnistynyt 

 
Sisäänkäyntikatoksen kattokupuja on rikkoontunut ja kattohuovan nostot eivät ole riittäviä 
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Julkisivussa on pääosin vain värjääntymisen aiheuttamaa esteettistä haittaa. 

 
Sadevesien aiheuttamat likaantumiset näkyvät parhaiten viistoilla pinnoilla. 



Betonijulkisivujen
korjaus
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 MENETELMÄOHJE
Menetelmä koostuu betoninkorjaustuotteista, jotka 
parantavat rakenteiden kemiallisia, mekaanisia ja 
fysikaalisia rasituksen kesto-ominaisuuksia. 
Menetelmään kuuluu raudoitusten korroosionsuoja, 
korroosionsuoja- ja tartuntalaasti, erilaisia korjaus-              
ja tasoituslaasteja, sekä maaleja / suojapinnoitteita. 

KÄYTTÖALUEET
s betoniraudoituksien korroosionsuojaus
s betonin vaurioiden ja halkeamien korjaaminen
s < 50 mm vaurioiden paikkaukset kertatäytöllä 
s betoniparvekkeiden korjaukset ja paikkaukset,  

huokosten täyttö / ylitasoitukset ja maalaukset
s betonijulkisivujen korjaaminen, asuin- , liike- ja 

teollisuusrakennuksissa, sekä muissa normaalille 
rasitukselle altistuvissa rakenteissa 

OMINAISUUDET
s menetelmän tuotteet soveltuvat pohjolan kosteaan 

ja kylmään ilmastoon
s tuotteet ovat helppoja käyttää ja työstää
s tuotteilla on nopeat kuivumis- ja kovettumisajat
s suojapinnoitteet sävytettävissä ColorMap värikartan 

NCS värisäyjen mukaan 
s hyvät vanhenemisen- UV- ja säänkesto-

ominaisuudet 
s menetelmä antaa hyvän suojan likaantumista ja 

ympäristösaasteita vastaan

MENETELMÄKUVAUS
Esikäsittely  raudoitusten korroosionsuojaus
� MAPEFER
2-komponenttinen sementtipohjainen korroosionsuoja     
raudoituksille. Komponentit sekoitetaan keskenään ja 
sivellään raudoituksiin. Tartunta teräkseen on >2,5 
MPa, sininen väri helpottaa erottamaan käsitellyt 
pinnat.  Jatkokäsittely REDISIT tartuntalaastilla 
voidaan tehdä aikaisintaan 4 h kuluttua MAPEFER 
korroosionsuojan levityksestä. 
Menekki: 0,150 kg/jm/ Ø 10 mm raudoituksen 
suojana.

tai

Korroosionsuojaus / tartunnan parantaminen
� REDISIT
Sementtipohjainen korroosionsuojalaasti 
raudoituksiin. Käytetään myös tartuntalaastina 
vanhan betonin ja korjauslaastin välillä. Redisit 
laastiin lisätään vain vesi. Seoksella sivellään 
suojattavat raudoitukset. Ennen paikkauksia on kaikki 
korjattavat pinnat käsiteltävä REDSIT laastilla, myös 

raudoitukset sivellään uudelleen ja korjauslaasti 
levitetään märkää märälle periaatteella. Menekki: 

2noin 2,0 kg/m /mm tartuntalaastina ja noin 
0,150 kg/jm/ Ø 10 mm raudoituksen suojana.

Korroosionsuojausta tehtäessä on huomioitava myös 
terästen takapintojen huolellinen käsittely.

Alustan korjaaminen / paikkaukset - korjauslaasti
‚ REDIREP 45 RSF
Sementtipohjainen tiksotrooppinen, kuituvahvistettu, 
kutistumiskompensoitu korjauslaasti betoni-
rakenteiden korjaamiseen. Sisältää työstöä ja 
tartuntaa parantavia aineita. Sitoutuu nopeasti ja on 
helposti muotoiltavissa. Soveltuu alle 50 mm kolojen 
paikkaukseen kertatäytöllä. REDIREP RSF 45 
korjauslaasti levitetään märkää märälle periaatteella 
REDISIT tartuntalaastin päälle. Kiviaines max.1,0 

2mm. Puristuslujuus 45 N/mm . Menekki: n. 1,8 
2kg/m /mm. Laasti työstetään tavanomaisilla 

muuraustyökaluilla.

Huokosten täyttö / ylitasoitus - tasoituslaasti
ƒ MONOFINISH
Sementtipohjainen viimeistely / tasoituslaasti betoni- 
elementtien huokosten täyttöön ja korjattujen betoni-
pintojen tasoittamiseen ennen maalausta. Hyvä 
tartunta betoniin ja erilaisiin kiviainespintoihin. 
Levitetään 1 - 3 mm kertalevityksellä. Kiviaines max. 

20,3 mm. Puristuslujuus > 20 N/mm . 
2Menekki: n. 1,4 kg/m /mm. Voidaan levittää käsin tai 

ruiskuttamalla.

1

5
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3
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tai

ƒ
Sementtipohjainen monikäyttöinen erikoislaasti be-
tonielementtien ja korjattujen betonipintojen tasoit-
tamiseen ennen maalausta. Levitetään n. 2 - 8 mm  
kerrosvahvuuteen. Hyvä tartunta alustaan, helppo 
työstää/pitkä työstöaika. Kiviaines max.1 mm. 
Värit: harmaa, valkoinen ja musta. 

2Puristuslujuus ruiskutettuna n. 30 N/mm . 
2Menekki: n. 1,9 kg/m /mm. Voidaan levittää käsin tai 

ruiskuttamalla.

Pohjustus / tartunnan parantaminen - tartunta 
pohjuste
„ PRIMER E-10
Akryylipohjainen pohjuste ylitasoitetuille betoni-
pinnoille ennen maalaus/pinnoituskäsittelyä 
joustavilla pinnoitteilla.

2Menekki: n. 100 - 150 g/m . 
Levitetään telalla/harjalla/ruiskulla.

tai

„ MALECH
Mikronoitu akryylidispersio pohjuste Elastocolor 
maaleille.

2Menekki: n. 100 - 150 g/m . 
Levitetään telalla/harjalla/ruiskulla.

Lopullinen pinta / ylimaalaus - suojapinnoite
… ELASTOCOLOR 
Joustava akryylipohjainen, vesiohenteinen 
julkisivumaali / suojapinnoite, joka muodostaa vettä 
hylkivän mutta hengittävän kalvon. 
Silloittaa halkeamia ja antaa suojan karbonati-
soitumista, säätä ja ympäristön rasituksia vastaan. 

2Menekki: n. 0,2 kg/m  käsittelykerta. 
Normaalisti vaaditaan kaksi käsittelyä. 
32 väkiosävyä/sävytettävissä Mapein ColorMap 
värikartan mukaan muihin NCS sävyihin.
DIN 52615 / sd 0,109 m, DIN 52617 / W < 0,10.
Halkeaman silloituskyky n. 1,8 mm(prEN 1062-7). 
Kuiva-ainepitoisuus 65 %.
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Mapei Oy
Tillinmäentie 1,
 02330 Espoo

Puh. 09 867 8900
www.mapei.fi
info@mapei.fi

Betonijulkisivujen korjaus

Tuotteiden tekniset tiedot ja järjestelmäohjeet pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja 
kokemukseemme kyseisistä tuotteista. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu 
informaatio perustuu kokemuksiin tuotteiden käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän 
vuoksi jokainen joka käyttää kyseisiä tuotteita, täytyy varmistaa tuotteiden soveltuvuus 
käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä 
tuotteita vastoin ohjeita.



Julkisivusuoja
Impregnointiaine

Kyllästeainekäsittely, joka estää epäpuhtauksien,
lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin.
Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan
kalvoa. Parantaa julkisivupesujen lopputulosta ja
hidastaa kiven rapautumista, estää sammaloitumista
sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojan alla.

Käyttökohteet ja pintamateriaalit
Julkisivupinnat: betonielementit, tiilipinnat,
luonnonkivet.

Käyttöohje
Sumutetaan laimentamattomana painekannulla
kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn
aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan
telaaminen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen
lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä.
Minimikäsittelylämpötila + 5° C. Uusintakäsittely
julkisivupuhdistuksen yhteydessä aikaisintaan 8
vuoden kuluttua.

Riittoisuus 8–40 m2/l pinnan huokoisuudesta
riippuen, esim.
• graniittipinta 30–40 m2/l
• tiilipinta 10–20 m2/l
• betonielementit 8–12 m2/l

Valmistaja/Tillverkare
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
33470 Ylöjärvi
Puh. 010 470 2790
www.soledo.fi

Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltä-
essä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin
hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maata, jauhetta tai
vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityis-
ohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty,
ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin
hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik
inandning av gas, ånga, aerosol. Undvik kontakt med
huden. Vid brandsläckning använd sand, pulver eller
alkoholbeständigt skum. Undvik utsläpp till miljön. Läs
särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.

Haitallinen/Hälsoskadlig

Sisältää/Innehåller
Isoalkaanit C9-12/Isoalkaner C9-12

UN 3295

5 l



Julkisivusuoja
Impregnointiaine

Kyllästeainekäsittely, joka estää epäpuhtauksien,
lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin.
Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan
kalvoa. Parantaa julkisivupesujen lopputulosta ja
hidastaa kiven rapautumista, estää sammaloitumista
sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojan alla.

Käyttökohteet ja pintamateriaalit
Julkisivupinnat: betonielementit, tiilipinnat,
luonnonkivet.

Käyttöohje
Sumutetaan laimentamattomana painekannulla
kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn
aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan
telaaminen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen
lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä.
Minimikäsittelylämpötila + 5° C. Uusintakäsittely
julkisivupuhdistuksen yhteydessä aikaisintaan 8
vuoden kuluttua.

Riittoisuus 8–40 m2/l pinnan huokoisuudesta
riippuen, esim.
• graniittipinta 30–40 m2/l
• tiilipinta 10–20 m2/l
• betonielementit 8–12 m2/l

Valmistaja/Tillverkare
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
33470 Ylöjärvi
Puh. 010 470 2790
www.soledo.fi

Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltä-
essä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin
hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maata, jauhetta tai
vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityis-
ohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty,
ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin
hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik
inandning av gas, ånga, aerosol. Undvik kontakt med
huden. Vid brandsläckning använd sand, pulver eller
alkoholbeständigt skum. Undvik utsläpp till miljön. Läs
särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.

Haitallinen/Hälsoskadlig

Sisältää/Innehåller
Isoalkaanit C9-12/Isoalkaner C9-12

UN 3295

10 l




	raportti katriinan sairaala teksti+kuvat
	Katriinan sairaala:
	Julkisivun ja sisäänkäyntikatoksen betonipintojen kunnostus
	Korjauksen tausta
	Ennen korjauksen aloitusta tehtävät toimenpiteet

	Korjaustoimenpiteet sisäänkäynnin katoksen ja betonijulkisivun osalta
	1. Laastipaikkaus (sisäänkäyntikatos)
	2. Betonipinnan suojaus (sisäänkäyntikatos ja sisäänkäynnin julkisivu)
	3. Muut toimenpiteet
	Suunnitelma laati:


	Liitteet
	Liite 1  Kohteen valokuvat alkutilanteessa
	Liite 2 Betonijulkisivun korjaus: Menetelmäohje
	Liite 3  Soledo: Julkisivusuojan käyttöohje
	Liite 4  Kattokaivotyyppi
	Liite 5 Suunnitelma kattovesien poisjohtamiseksi
	Liite 1: Kohteen valokuvat alkutilanteessa


	betonijulkisivujen_korjaus_mapei
	Julkisivusuoja%205l
	kattokaivo

