
 

 

 

KERAAMISET PINNOTTEET SANITEETTITILOJEN SUOJAUKSESSA 

 

Nykypäivänä pintojen puhtaanapito on haastavaa, koska kustannuksia pyritään karsimaan ja siivoustyöhön 

käytettävä aika on aina vain arvokkaampaa. Tästä johtuen puhdistettavilta kohteilta edellytetään siivouksen 

helppoutta ja pintojen kestävyyttä. 

Julkisissa tiloissa sijaitsevat käymälät ja pesutilat joutuvat erityisen suurelle kulutukselle ja niiden 

puhtaanapito on hankalaa. Asiakkaat kuitenkin odottavat niiltä samaa siisteyttä ja hygieenistä ympäristöä 

kuin muiltakin tiloilta. Saniteettitilat ovat yksi olennainen osa sijaintipaikkansa mielikuvaa. Epäsiisteys täällä 

heijastuu koko yrityksen tai toimipaikan ilmapiiriin. 

Laatoitetut pinnat saniteettitiloissa eivät yksinään ratkaise tätä ongelmaa. Erityisesti laatoitusten saumat 

keräävät likaa ja huokoisina imevät sisäänsä epäpuhtauksia ja hajuja. Usein edes huolellinen ja aikaavievä 

pesu ei riitä. Laatoituksen ja saumojen vaihto oheistöineen (vesieristys, kalusteiden irrotus ym.) on 

pitkäkestoinen ja kallis operaatio.  

Käsittelemällä pinnat keraamisella kirkaspinnoitteella mahdollistetaan näiden pintojen helppo ja vaivaton 

puhdistus. Huomaamaton ja kestävä kirkaspinnoite muodostaa käsitellylle pinnalle ohuen kalvon ja sulkee 

pinnan huokoset, jolloin lian tunkeutuminen alustaan estyy. Käsitelty pinta on kestävä, helposti puhdistettava 

ja säilyy uuden näköisenä. Pinnoite kestää kemikaalit ja puhdistusaineet, edes maalinpoistoaine ei vaikuta 

keraamiin. Käytännössä ainoa keino poistaa keraaminen kirkaspinnoite on mekaaninen hionta. 

Seinäpinnoilla kirkaspinnoite estää samalla myös töherrykset, koska se on kehitetty toimimaan anti-graffiti 

pinnoitteena. 

Kirkaspinnoite muodostaa ohuen lasimaisen kalvon joka on huomaamaton, eikä läpäise vettä tai vesihöyryä. 

Sen kyky tunkeutua huokoisiin saumarakenteisiin on hyvä, johtuen pinnoitteen alhaisesta viskositeetista. 

Kun pinta on kuivunut, lika ja käymälätiloissa ongelmia aiheuttava virtsa ei enää pääse tunkeutumaan 

käsiteltyihin saumoihin, jolloin puhtaanapito on helpompaa ja hajuhaitat voidaan välttää. Jatkossa 

puhdistukseen riittää useimmiten pelkkä vedellä huuhtelu tai aikaisempaa huomattavasti miedompien 

puhdistusaineiden käyttö. Tämä säästää sekä ympäristöä että siivoukseen käytettävää aikaa ja pesuaineita, 

sekä parantaa tilojen yleistä viihtyisyyttä. 

Novoc keraamilla pinnoitus tapahtuu huonelämpötilassa ja tila on käytettävissä normaalisti vuorokauden 

kuluttua. Pinta on tiivis ja se toimii samalla ylimääräisenä kosteussulkuna laatoituksen päällä. 

Kohteita jotka erityisesti hyötyvät tästä käsittelystä, ovat mm. ravintolat, huoltoasemat, hotellit, uimahallit, 

oppilaitokset sekä kaikki tilat joissa puhtaanapito on jatkuvaa ja työvoimaa sitovaa.  
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