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MAITOHUONE

• pitää olla helppo pitää puhtaana
• mekaanista kulutusta (vähäinen)
• kemiallista kulutusta kestävä
• maitoa lattialle
• ei saa olla liukas

 VIACRETE MF tai akryyli tai VIASOL UNIVERSAL HBV SR
https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=106
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv-sr/

Maito ja me -lehti

https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv-sr/


TEKNINEN TILA

• Helposti puhdistettava
• erilaiset kemikaalit / öljyt 

 VIASOL EP-C3005, VIASOL PU-C500, VIASOL UNIVERSAL HBV

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-c3005-2/
https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv/

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-c3005-2/
https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv/


SOSIAALITILAT

• Helposti pestävät
• Tasainen pinta
 akryyli tai hiertoepoksi VIASOL EP-T703

https://www.master-
chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/masterc
ryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-
chemicals.fi/tuote/viasol-ep-t703/

https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-t703/


Robokoppi
• Mekaaninen rasitus
• Maidon tuoma liukkaus
• Pesuaineiden kestävyys
• Pinnoite seiniin

 VIACRETE MF tai akryyli, seiniin esim. 
VIASOL EP-S680

https://www.viacor.de/en/products-and-
systems/systems?mode=system&system_id=1
06
https://www.master-
chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl
-hiertomassa-mma/

https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/


LIKAINEN TOIMISTO

-navetassa oleva toimisto, jossa varastoidaan päivittäisessä 
hoitotyössä tarvittavia välineitä, kuljetaan sappailla

 VIASOL EP-S680 matta (myös seiniin) tai VIASOL EP-S681 puolikiiltävä

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-s680/

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-s680/


RUOKINTAPÖYTÄ (SYÖNTIALUE)

• Helposti puhdistettava
• Mekaaninen kulutus (suuri)

 VIASOL PU-C500 (kestää 20% muurahaishappoa) ja seinille 1,5m nostettuna VIASOL 
ELASTIC vertical

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/
https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=30

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/
https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=30


REHUKESKUS

• helposti puhdistettava
• kemiallista kulutusta kestävä
• ei liukas
• ajetaan traktorilla 

 VIASOL PU-C500 tai akryyli tai VIASOL UNIVERSAL HBV
(HUOM! Viivamerkinnät voidaan pintalakalla esim. PU-C500:n päälle)

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv/

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/
https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv/


VASIKKALA

• Helposti puhdistettava
• ei saa olla liukas
• Mekaaninen kulutus ( pieni)

 VIASOL EP-S680 matta (myös seiniin) tai VIASOL EP-S681 puolikiiltävä

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-s680/

https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-s680/


PESULAATTA

• sää vaihtelut (kesä - talvi)
• Pestään koneita, öljy
• helposti puhdistettava
• mekaaninen kulutus (suuri)

 VIACRETE MF 

https://www.viacor.de/en/products-and-
systems/systems?mode=system&system_id=106

https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/


LIETELANTALA

• Mitä hyötyjä lietesäiliön pinnoittamiselle saadaan?

 Tiivis rakenne
 Kemiallinen kestävyys
 käyttöikää

https://www.tph-bausysteme.com/en/applications/sealing-of-biogas-plants/

https://www.tph-bausysteme.com/en/applications/sealing-of-biogas-plants/


LAAKASIILO

• Pinnoite seiniin?

https://www.tph-bausysteme.com/en/applications/sealing-of-biogas-plants/

https://www.tph-bausysteme.com/en/applications/sealing-of-biogas-plants/
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