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SWEPCON ULTRAGUARD MONIKÄYTTÖINEN POLYURETAANIPINNOITE 

  

Swepco Ultraguard polyuretaanipinnoite soveltuu betoni-, kivi-, metalli- ja puupinnoille sisällä ja 

ulkona. Tuotteella on erinomainen vedenkesto,  se kestää mietoja kemikaaleja ja auringonvaloa. Se on 

ensisijaisesti valmistettu suojaamaan betonipintoja, mutta soveltuu myös muiden kiviaines-, metalli- ja 

puupintojen pinnoitukseen.   

 

Värisävyt:  Vaalean harmaa on ns. perusväri, jota on nopeammin saatavilla. Muut värisävyt tilauksesta 4-6 

viikon toimitusajalla. 7 eri kiiltävää värisävyä: vaalean harmaa, tumman vihreä, punaruskea, tammi, 

valkoinen, tiilen punainen ja keskiharmaa. 

 

Käyttökohteita: Swepco Utraguard polyuretaanipinnoite on ensiluokkaista laatua! Se kestää mietoja 

kemikaaleja, kuten: suolaa, emäksiä, kalsiumkloridia, jään sulatusaineita, liuotteita, mietoja happoja, 

kostetutta ja jäätymistä.   Nykypäivän polyuretaani yhdiste kestää pitkään, kestäen ylivaluneita nesteitä ja 

normaalia hankaamista ja konesiivousta. 

 

Soveltuu käytettäväksi ulkona ja sisällä. …varastojen lattiat, tuulikaapit, käytävät, laite- ja hoitohuoneet, 

huoltotilat, usein toistuvaa pesua tarvitsevat tilat, parvekelattiat… terässäiliöt, putket… kiviaineiset seinät, 

jalkalistat ja niiden liittymät… kuistien puulattiat, veneiden kannet… pysäköintitalojen ja hallien reuna-

alueet ja tasopintojen liittymät… yleensä tilat, jotka tarvitsevat vesitiiveyttä… 

 

Pysäköintialueiden kulkuväylille yms., jotka vaativat myös liukkauden estoa ja kulutuskestävyyttä, saadaan 

parannettu vesitiiveys ja tartunta Swepco Ultraguard Epoxy Primer´illa, johon lisätään aluminioksidi 

hiekkaa. 

 

Työohjeet: Pinnan täytyy olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Kaksi ohutta kerrosta on parempi kuin yksi paksu. 

Kun halutaan vesitiivis pinta uudelle betonipinnalle tai pinnoitetaan vanhaa betoni- tai puupintaa, tehdään 

ensimmäinen pinnoitus mineraalitärpätillä / lakkabensiinillä (1:8) ohennetulla pinnoitteella. Toinen pinnoitus 

voidaan suorittaa seuraavana päivänä. Levitys voidaan tehdä siveltimellä, telalla ja ilmattomalla ruiskulla.  

 

Menekki: Normaali pinnalle menekki on noin 0,10 litraa / m2.  

 

Valmiin pinnan puhtaanapito: Pinta on helposti puhdistettavissa painepesulla tai lattiapesukoneella. Pinta 

kestää rakennuslikaa ja monen tyyppisiä tahroja.  

 

Tuotteen tietoja: Viskoosi, KU 68-70. Paino kg/litra 1,13. Kuivumisaika +25oC; kosketuskuiva 2-4 h, 

kevyelle liikenteelle 12 h ja täysin kuiva 24 h. Leimahduspiste 40,5oC. Käyttölämpötila; minimi +10oC, 

maksimi 32,5oC. Haisee petroliliuotteelle. Kuivakalvo kynätestillä ASTM D3363-92a; 6B. Tarttuvuustesti 

teippitestillä ASTM D3359-92a; metalli 4B, betonikansi 4B, puu 4B, betonilattia 5B. Kemikaalien kesto 24 h 

jälkeen: butyylialkoholi 100 %,  xyleni 100 %, lakkabensiini 100 %., metyyli ethyyli keytone (MEK) 100 % 

mutta rypistää hieman. VOC 3,693 %. Haihtumattomuus 39,4 %. Haihtuva 60,6 %.  Sisältää petroliliuotinta. 

 

Käyttöturva: Vältä avointa kosketusta iholle ja silmiin. Sisätiloissa on käytettävä hengityssuojainta tai 

järjestettävä tuuletus. Tulenarkaa 3 lk. Roiskeet silmiin: huuhtele 15 min vedellä. Ihoärsytys: pese 

pesuaineella ja vedellä. Jos nielty, ei saa oksentaa. Mene lääkäriin. Lisää tietoja tuotteen myyjältä.  

 


