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Lähes 30 vuoden kokemuksella

• Olemme huittislainen monialayritys

• Toteutamme lattia- ja seinäpinnoituksia, silta ja 
kalatietyöt, kipsilattioita, timanttiporausta ja 
sahausta, asvalttijyrsintää, hiekkapuhallusta 
liikuteltavalla kalustolla, pintakäsittelyä 
maalaamossa tai kohteessanne, piikkaukset 
koneella sekä kaikenlaiset kaivuu- ja nosturityöt. 
Meiltä saat myös kuljetuspalvelua.

• Asiakkaitamme ovat mm. yritykset, infra ja 
kunnat



Nyt betoni- ja asfalttilattioiden 
halkeamat kuntoon

• Tuotantotilojen lattioiden pinnoitukselle 
hygieniataso nousee. Pinnoite sulkee huokoset 
lattiasta jolloin tautipaine vähenee

• Pesu nopeutuu ja pesutulos on parempi

• Pesuun tarvittavan veden määrä vähenee ja 
hallien kuivuminen nopeutuu 

• Pinnoituksella saadaan rakennusten elinkaarta 
huomattavasti pidemmäksi lattioiden osalta



Miten lattiapinnoitus toteutetaan?

• Kohteet pääsääntöisesti betonilattioita
• Betonilattioiden pohjakäsittely tehdään sinkoamalla, 

pinnoitteen pysyvyyden varmistamiseksi ja mahdollisten 
sementtiliimajäämien poistamiseksi

• Sementtiliimaa normaalisti jäljellä ruokintakuppien alla, joka 
aukaisee huokoset hyvänkin pesun jälkeen

• Betonilattioiden pinnoiteratkaisuna käytämme 
epoksipinnoitusjärjestelmää, erinomaisen kulutuksenkeston ja 
puhdistettavuuden ansiosta.

• Lattioiden pinnoituksella käyttöikää pidennetään, jopa 20 
vuodella ja pesutyöt ovat nopeutuneet samalla ajalla



Pinnoituksella pitkää käyttöikää



Pinnoituksella pitkää käyttöikää



Vuosikymmenien kokemuksella voin 
suositella!

Lattiapinnoitukset nopeuttavat pesuaikaa  ja 
käytettävän veden määrä pienenee. Myös 
hygienia paranee ja lattioiden kuluminen 
pysähtyy.

Painepesupalvelu Seppo Kauppinen, Oripää



Seinäpinnoitusten hyödyt

• Seinäpinnoituksella lika lähes pudottautuu

• Seinärakenteet eivät  kastu pinnoitteen 
ansiosta

• Myös seinäpinnoituksella pesuaika nopeutuu 
joka fyysisesti raskaanpaa kuin lattian pesu



Lattioiden juurisaumojen käsittely

• Olemme kehittäneet menetelmän juurisaumojen 
tiivistämiseen erikoisbitumilla ja timanttiaukaisulla

• Menetelmällä saadaan kuoriaiset ja toukat vähemmäksi
• Samankaltaista, elastista tuotetta käytetään silloilla ja 

lentokentillä
• Tuotantotiloissa reuna avataan timanttisahalla, jolla 

varmistetaan aineen riittävä leveys ja paksuus juureen.
• Jos ei avata reunoja, tulee helpommin liian pienellä 

ainemäärällä huono lopputulos, sekä tartunta liian heikko
• Juurisaumatiivistäminen kokeiluvaiheessa , olemme 

saaneet hyviä kokemuksia usealta tilalta!



Juurisaumojen käsittely



Hinnoittelu

• Pinnoituksen hinta koostuu lattian sinkopuhdistuksesta 
ja epoksilakkauksesta joka on 6,5€/neliöltä, n. 1500m2 
pinnoituskokoluokalla + tasoitus- ja tarvittavat 
lisäpohjustustyöt

• Seinäpinnoitus 7€/neliö + tarvittavan suojauksen 
lisähinta

• Liikunta- ja juurisaumojen tiivistäminen 
joustobitumilla, sis. timanttiaukaisun ja bitumityön 
sekä aineet 14,5€/neliö, lisätyötä vanhojen 
tiivistysaineiden poistotyö

• Hinnat verottomia, alv 0



Kysy lisää!

• Tilaa ilmainen kartoituskäynti

• Mietitään sopivat pinnoitusratkaisut juuri 
teille

Esa Lähteenmäki

0400 110 177

esa@esakon.fi


