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Toimitetaan 
käyttövalmiina 

valitsemassasi värissä!
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basebeton 
inspiraatio

Luo haluamasi 
tunnelma hetkessä

Löydä inspiraatiosi…
Basebetonilla on oma laaja värivalikoima, joka on saatavilla myös 

missä tahansa RAL- tai NCS-väreissä! Lisää sisustukseesi erityistä 

tunnelmaa valitsemalla mieleisesi väri.

Kaipaatko lisää ideoita? Vieraile sivustollamme www.basebeton.fi #basebeton_suomi
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basebeton 
lattiapinnat

Todella vahva, helppo ylläpitää, kestävä ja kaunis: 

tätä on Basebeton pähkinänkuoressa. Basebeton 

on suosittu lattiapintana olohuoneissa, keittiöissä, 

kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa sekä muissa 

tiloissa. Saumaton ja kestävä pinta, saatavilla 

monissa eri väreissä. Täydellinen ratkaisu antaa 

kodillesi uusi ilme. Yhdistämällä betonipintaa 

pehmeisiin materiaaleihin saat luotua lämpimän 

ja kodikkaan tunnelman.

Tuo luonnetta sisustukseesi

BASEBETON    |   LATTIAPINNAT

Kerrospaksuus 

0,2-0,5 mm

Saumaton ja kestävä 
betonilattia

Erityisen kestävä, vedenpitävä, 
hygieeninen ja käyttäjäystävällinen
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Soveltuu erityisesti 
märkätiloihin 
ainutlaatuisen 
koostumuksensa 
ansiosta

Kylpyhuoneissa betonipinnoite on saavuttanut 

erityisen suosion verrattuna perinteiseen laattaan. 

Basebetonilla saat saumattoman, kestävän ja 

itsessään vedenpitävän pinnan. Tämä erottaa 

Basebetonin kaikista muista markkinoiden 

vastaavista tuotteista. 

Toinen Basebetonin ainutlaatuisista ominaisuuksista 

on se, että sitä voidaan käyttää erilaisilla pinnoilla. 

Basebeton voidaan asentaa jopa jo olemassa olevan 

laatoituksen päälle. 

Suurin etu? Kustannustehokas ja aikaa 

säästävä ratkaisu, ei purkutyön aiheuttamia 

haittoja. Yksinkertaisesti vain laattojen tasoitus, 

jonka jälkeen betonipinnoite voidaan levittää 

välittömästi. Saavuta tyylikäs betoninen ilme 

seinälle tai lattialle vain muutamassa päivässä. 

BASEBETON    |   KYLPYHUONE

Aika rentoutua… omassa 
Basebeton kylpyhuoneessasibasebeton 

kylpyhuone

Vedenpitävä
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Keuken

Huoltovinkki!

Uuden Basebeton-tason, -välitilan tai 

-lattian puhdistamiseksi ja ylläpitämiseksi 

suosittelemme käyttämään sille tarkoitettua 

Basebeton-puhdistusainetta.

BASEBETON    |   KEITTIÖ

Basebeton on saumaton, erittäin hygieeninen, 

tahraantumaton ja helppo pitää puhtaana Lyhyesti 

sanottuna, tämä ainutlaatuinen betonipinnoite sopii 

erittäin hyvin keittiöön. 

Basebetonilla annat keittiösi pinnoille tai lattialle kauniin ja 

kestävän ulkonäön. Minkä värin ikinä valitsetkin, Basebeton 

antaa lisää ilmettä keittiöösi!

Erityinen oleskelu- ja 
kohtaamispaikka

basebeton 
keittiö

Ainutlaatuinen ulkonäkö
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Betonipinnoite 
yhdisteltävissä 
mihin tahansa tyyliin

BASEBETON    |   INSPIRAATIO

#basebeton_suomi
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basebeton 
yrityksille

Ei vain käytännöllistä 
vaan myös trendikästä  
ja ajatonta

Etsitkö seinä- tai lattiapinnoitetta, joka tuo 

luonnetta kauppaan, toimistoon, kuntosalille 

tai muuhun liiketilaan? Basebeton on helppo 

huoltaa, naarmuuntumaton ja iskunkestävä! 

Kiireinen aikataulu? 

Basebeton on heti käyttövalmis ja helppo levittää. 

Valitse väri, levitä Basebeton ja olet back in 

business!

BASEBETON    |   YRITYKSILLE

Luo toimitiloihisi vaikuttava ilme hetkessä
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Etsitkö pinnoitetta ylellisellä ulkonäöllä? Siinä tapauksessa 

Oxidestuc on täydellinen ratkaisu. Lisää ympärillesi 

upeaa metallinhohtoa ja valitse suosikkisi kokoelmamme 

uskomattomista väreistä!

Kulta, pronssi tai ehkä teräs…
Koska Oxidestuc on käyttövalmis tuote, voit muuttaa 

tunnelman hetkessä tällä ylellisellä metallilaastilla. 

Oxidestuc on metallipohjainen betonipinnoite, joka on 

saatavilla eri metalliväreissä. Voidaan käyttää niin seinillä 

kuin lattioilla sekä monilla muilla pinnoilla. 

Lisää luksusta sisustukseesi!

Luo ympärillesi hohtoa

Oxidestuc

Antaa tilaasi tyylikkään 
sekä hohdokkaan ilmeen

BASEBETON    |   OXIDESTUC
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Betonipinnoite antaa 
jokaiselle huoneelle 
erityisen ilmeen

BASEBETON    |   INSPIRAATIO

#basebeton_suomi
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Tuotetiedot
info

Basebeton on valmis betonipinnoite 
mikronisoidulla kvartsilla levitettäväksi 
lattioille ja seiniin

BASEBETON    |   KÄYTTÖTIEDOT

Käyttö:

-  Pinnoittaaksesi olemassa olevat lattiat tai korvataksesi 

lattiapinnoitteen

-  Voidaan käyttää sekä lattioihin että seiniin vahvan tarttuvuutensa 

ansiosta

-   Saatavana 64 vakiovärissä, voidaan toimittaa myös haluamallasi 

RAL- tai NCS-värillä

- Soveltuu vain sisäkäyttöön

Basebetonia voidaan käyttää:

-  Seinien, lattioiden, huonekalujen, hyllyjen ja työtasojen 

pinnoittamiseen

-  Lattioille, joissa on lämmitys, kunhan lämmitysjärjestelmä on 

asennettu hyväksyttyjen turvaohjeiden mukaisesti ja on käytetty 

asianmukaista lattiavaluun soveltuvaa pohjalaastia tuotteen 

ulkokerrosten murtumisongelmien estämiseksi. (Lattialämmitys 

tulee olla poiskytkettynä hyvissä ajoin ennen Basebetonin 

levittämistä.) 

Suosittelemme BaseBeton Primerin käyttöä puu-, betoni- ja muille 

imukykyisille pinnoille. Pinnoille, jotka eivät ole tasaisia, puhtaita tai 

riittävän stabiileja levittämistä varten, suosittelemme käyttämään 

primerina SA-epoksihartsia. 

Huomioi, että BaseBeton Primer tulee laimentaa vedellä 1: 1 

sekoitussuhteella, kun sitä levitetään huokoisille pinnoille. 

Kun primer on levitetty, sekoita BaseBeton Basa sekoittimella 

pienellä nopeudella, kunnes seos on täysin tasainen. Ensimmäinen 

kerros BaseBetonia voidaan levittää erityisellä stucco- tai 

Spackmes lastalla. Levitä ensimmäinen kerros mahdollisimman 

tasaisesti tasaisella paksuudella koko pinnan yli.  Ensimmäinen 

kerros on ratkaiseva tulevan BaseBeton-pinnan ulkonäön ja 

tuntuman kannalta. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut riittävästi 

(kosketuskuiva), toinen ja viimeinen kerros BaseBetonia voidaan 

sekoittaa ja levittää. Toisena ja viimeisenä kerroksena voidaan käyttää 

BaseBeton Senseä. Kun levität toista kerrosta, ota huomioon, että 

optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään 

samaa lastaa, jota käytettiin ensimmäisen kerroksen levittämiseen. 

Kengänsuojuksia suositellaan käytettävän häiritsevien jalanjälkien 

estämiseksi BaseBetonia levitettäessä. 

Kun toinen kerros on kuivunut 24 tuntia, BaseBeton on hiottava 

koneellisesti. Hiomisessa on suositeltavaa käyttää hiomapaperia, 

jonka raekoko on 120 tai 80. Pinnan hiominen tasaiseksi vaikuttaa 

suoraan lopputulokseen. Kun hionta on valmis, hiottu pinta 

puhdistetaan teollisella pölynimurilla.

Saadaksesi halutun BaseBeton-ilmeen, käytä erityistä BaseBeton 

SA Basic Coat WB 2KPU lakkaa. Lakka voidaan parhaiten levittää 

käyttämällä lyhytkarvaista mohairtelaa. Huomioi, että lämpötilan, 

kosteuden, työskentelykäytäntöjen ja / tai paikallisten tapojen 

mukaan tuotteen ominaisuudet voivat vaihdella kuivumisen, 

kovuuden, työstettävyyden ja raekoon suhteen.

2 0 2 1



Tekniset tiedot

Tyyppi / Ulkonäkö: Betonilaasti

Näennäinen tiheys, Basa:  Kuivumaton 1.400 kg / m3, kovettunut 2.000 kg / m3

Näennäinen tiheys, Sense: Kuivumaton 1.300 kg / m3, kovettunut 1.800 kg / m3

BaseBeton-seoksen maksimi käyttöaika:  7 tuntia

Suurin raekoko:  0,1 mm

Kestävyys (EN 1015-11):  

- Puristuslujuus 28 päivän kuluttua:  Basa 30 N / mm2 - Sense 30 N / mm2

- Vetolujuus 28 päivän kuluttua:  Basa >12 N / mm2 – Sense >10 N / mm2

- Tarttuvuus 28 päivän kuluttua:  Basa ja Sense 1,6 N / mm2  

- Suurin levityspaksuus, Basa:  0,2 - 0,5 mm / kerros  

- Suurin levityspaksuus, Sense:  0,1 - 0,5 mm / kerros  

- Paloluokitus (EN 13501-1):  A1

Käyttöolosuhteet

- Vaadittu huonelämpötila 18-25 ºC

- Vaadittu materiaali- ja pintalämpötila 12-18 ºC

- Suhteellinen kosteus: 40 - 70 %

Kulutus

BaseBeton primer:  +/- 100 grammaa per m²

BaseBeton BASA:  +/- 700 grammaa per m²

BaseBeton SENSE:  +/- 300 grammaa per m²

BaseBeton Coating / lakka  +/- 100 grammaa per m²  

Säilyvyys

Enintään 12 kuukautta valmistuspäivästä, kun tuote on 

säilytetty alkuperäisessä ja suljetussa astiassa eikä ole altistettu 

kylmälle tai liian lämpimälle ja / tai kosteudelle.
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