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Lattiapinnoituksella näyttävä
ja kestävä lopputulos
HYVÄT YRITYKSET

Lattiapinnoituksissa on vain mielikuvitus rajana silloin, kun Finn Epox Oy toteuttaa asiakkaidensa visioita. 25 vuotta
toiminut betonilattiapinnoituksiin ja muihin lattiatöihin erikoistunut raisiolaisyritys pinnoittaa betonilattioita yhä useammin myös omakotitaloissa.
- Lattia voidaan värjätä moderniin sisustustyyliin sopivaksi ja siihen voi myös
sijoittaa tilaajan toivomia kuvioita – tai
se voidaan pinnoittaa myös sävytetyllä
lakalla, Finn Epoxin toimitusjohtaja Tero
Alankoja esittelee vaihtoehtoja.
- Pelkästään lakattu betonilattia on
äärettömän energiatehokas, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan välissä ei ole ilmaa. Lämpö nousee betonin
pintaan paremmin kuin vaikkapa parkettilattiaan, kertoo Alankoja.
Pinnoitteissa on käytössä koko väripaletti laadukkaita Tikkurilan, BASFin,
Nanten ja Master Chemicalsin tuotteita.
- Yksityispuolen asiakkaat lisääntyvät meillä koko ajan, vaikkemme edes
markkinoi heille, sanoo Finn Epoxin kolme vuotta sitten ostanut Alankoja.
Pääasiassa Finn Epox asentaa kulutuskestäviä massa- ja hybridimassalattioita suurempiin kohteisiin teollisuushalleista aina kouluihin ja sairaaloihin. Yritys hoitaa myös pohjatyöt rouhinnasta ja
hionnasta alkaen.
Betonilattian ominaisuuksia voidaan
muunnella moniin käyttötarkoituksiin
sopiviksi. Helpon puhtaanapitonsa vuoksi saumaton pinnoite sopii myös elintarviketiloihin, kuten ravintoloihin ja kahviloihin. Pinnoitettu betoni käy myös ulkotiloihin.
Hengittävä betonipinnoite varmistaa,
että kosteus pääsee haihtumaan, mikä
ehkäisee sisäilmaongelmia. Finn Epoxin käsittelemässä lattiassa ei ole myöskään liimoja tai tasoitteita. Materiaalit
ovat M1-luokiteltuja.

Betonilattiassa ei home

- Finn Epox Oy on valmistanut betonilattiapinnoitteita kouluihin, hoitokoteihin ja sairaaloihin. Hengittävä betonipinnoite varmistaa, että
hometta tai mattoliimoista johtuvia sisäilmaongelmia ei synny, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Tero
Alankoja.
Raisiolainen Finn Epox Oy on
valmistanut betonilattiapinnoitteita
neljännesvuosisadan verran. Teollisuushallien ja julkisten rakennusten lisäksi betonilattioita halutaan
yhä useammin myös omakotitaloihin. Lattia voidaan pinnoittaa sävytetyllä lakalla tai se voidaan värjätä näyttäväksi ja yksilölliseksi sisustuksen osaksi. Betonilattiapinnoite soveltuu hygieenisyytensä ja
helpon puhtaanapitonsa erinomaisesti myös elintarviketiloihin, kuten
ravintoloihin ja kahviloihin.
Säänkestävä pinnoitettu betoni sopii hyvin myös ulkotiloihin, kuten terassilattiaksi. Raekivillä pinnoitettu betoniterassi ei ole talvellakaan liukas.
- Betonilattia kopisee vähemmän kuin parketti ja on myös
energiatehokkaampi, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan
välissä ei ole ilmaa, vaan lämpö
nousee betonin pintaan paremmin kuin parkettilattiaan, sanoo
Alankoja.
Betonilattiaan voidaan sijoittaa
tilaajan
toivoma kuva tai kuvio.
LatPorraskäytävienkin
pinnoituksessa
kannattaa käyttää
tiataidetta syntyy, kun Finn Epoxin
mielikuvitusta. Finn Epox Oy toteuttaa villitkin ideat.
asentajalle annetaan vapaat kädet Näyttäväksi värjättyä betonilattiaa ei k
tää, sanoo Tero Alankoja.
kuvioiden suunnitteluun.
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