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Fescon etuoikaisu

Pitkälle kehite
tyt
ja testatut tuott
eet
etuoikaisuun!

Työmaalla tarvitaan monenlaisia tuotteita pintojen etuoikaisuun.
Fescon tarjoaa tehokkaimman ja edullisimman tavan tehdä etuputsityöt.
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SYVÄT KOLOPAIKKAUKSET
• Sisärappauslaasti SR7
• Kipsirappauslaasti GL
• Ruiskukorrobetoni RKB
! lujuusluokiteltu C30/37
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VALUHUOKOSTEN TÄYTTÖ
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• Ylitasoituslaasti YTL
• Fescorapid
• Fescofine

1

ELEMENTTIEN SAUMAT
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• Fescorapid
• Ylitasoituslaasti YTL
• Halkeilun estämiseksi tartuntapohjuste,
vedeneriste ja -nauha
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PINTALATTIAVALUT
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Kysy lisää
tuoteneuvonna
sta

• Lattiabetoni LB7
! kuivuu 7 vuorokaudessa
! myös pumpattavissa
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020 789 5901

SISÄSEINIEN TASOITUS MÄRKÄTILOISSA
• Märkätilatasoite WTT
• Sisärappauslaasti SR7
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VEDENERISTYS KOHTEESI MUKAAN

ONTELOLAATTASAUMOJEN POHJATASOITUS ENNEN PUMPPUTASOITUSTA

Fescon VEDENERISTE

Ruiskukorrobetoni RKB, lujuusluokiteltu C30/37
Hieno Lattiatasoite LT 4000
Lattiatasoite FlowPlan
Tartuntapohjuste

• 1-komponenttinen nopeasti kuivuva telattava ja ruiskutettava vedeneriste
sisätiloihin

• Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin

Fescon VEDENERISTE WS

Kuivalaastituotteillamme on
Avainlippu -merkki

FESCOSEAL A + B
• 2-komponenttinen erittäin joustava, nopeasti kuivuva vedeneriste sisä- ja
ulkokäyttöön. Soveltuu myös alapohjan tiivistyksiin.

Tuotteet etuoikaisuun
Tilaa helposti
samassa kuorm
assa
elementtiasen
nuksen
massojen kanss
a!

KORJAUSMASSAT

Ruiskukorrobetoni RKB

Fescofine
• Viimeistelytasoite
korjaamiseen ja
tasoitukseen
• Lattia-, seinä- ja
kattopinnoille
• Soveltuu sisä- ja
ulkokäyttöön
• Päällystettävissä
n. 2 h kuluttua
Kerrospaksuus: 0 – 5 mm

Kerrospaksuus: 10 – 40 mm
(osittelu max. 100 mm)

Fescorapid
• Betonirakenteiden
paikkaamiseen ja
kaatokorjauksiin
• Lattia-, seinä- ja
kattopinnoille
• Soveltuu sekä sisä- ja
ulkokäyttöön
• Päällystettävissä
n. 2 h kuluttua

• Betonirakenteiden
korjaukset ja paksut
täytöt
• Soveltuu etuoikaisutyössä
mm. vajaiksi jääneiden
ontelolaattasaumojen
täyttöön
• Rakennevahvuuden
lisääminen kantavissa
rakenteissa
• Terästen suojaetäisyyden
kasvatus
• Erinomainen työstettävyys
myös käsin levitettäessä
• Soveltuu sekä lattia-,
seinä- että kattopinnoille,
sisällä ja ulkona
• SILKO-hyväksytty tuote

Kerrospaksuus: 2 – 20 mm

LATTIAN ETUOIKAISU

Lattiabetoni LB 7

FlowPlan

Hieno lattiatasoite LT 4000

• Nopeasti kuivuva pumpattava
lattiabetoni, joka soveltuu myös
käsin työstettäväksi
• LB7:llä teet monipuolisesti
lattioiden oikaisut, korjaukset ja
roilotäytöt
• Päällystettävissä 3-7 vrk:n
kuluttua

• Lattioiden ylitasoitukseen myös
korkeaa lujuutta vaativien
pinnoitteiden alustaksi
• Itsestään siliävä
• Nopeasti kuivuva

• Betonilattioiden tasoitukset ja
oikaisut sisätiloissa
• Kallistusvalukorjauksiin ja
vedeneristeen alustaksi
• Ontelolaattasaumojen esioikaisu
ennen pumpputasoitetyötä

Kerrospaksuus: 30 – 150 mm

Kerrospaksuus: 1 – 15 mm
(osittelu max. 20 mm)

Kerrospaksuus: 3 – 30 mm

Tuotteet etuoikaisuun
Tilaa helposti
samassa kuorm
assa
elementtiasen
nuksen
massojen kanss
a!

SEINIEN ETUOIKAISU
Sisärappauslaasti SR7
• Soveltuu
monipuolisesti
oikaisuihin, roilojen
täyttöihin ja
paikkauksiin
• Erinomainen valinta
betonielementtien
etuoikaisuihin
sisätiloissa
• Myös märkätiloihin,
vedenkestävä
• Täyttökyky jopa 50 mm

Märkätilatasoite WTT
• Sisäseinien
pohjatasoitukseen
kuivissa, kosteissa
ja märkätiloissa,
erityisesti laatoitettaville
seinäpinnoille
• Soveltuu harkko-,
kevytbetoni-, tiili- ja
betonipinnoille
Kerrospaksuus: 2 – 10 mm

Kipsirappauslaasti GL

Ylitasoituslaasti YTL
• Elementteihin
jääneiden
valuhuokosten täyttöön
ennen tasoitustöitä
• Myös ylitasoitukseen
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Max. raekoko 0,6 mm

Kerrospaksuus: 10 – 50 mm

BETONIELEMENTTIEN SAUMAT
Vedeneriste
• Betonielementtien saumojen käsittelyyn
• Käyttämällä vedeneristettä betonielementtisaumoissa
vähennät riskiä halkeaman näkymiseen valmiilla
tasoitepinnalla
• Käytetään yhdessä vedeneristenauhan ja
tartuntapohjusteen kanssa

• Paksuihin täyttöihin
jopa 50 mm saakka
• Reikien ja
epätasaisuuksien täyttö,
oikaisu ja tasoitus
seinä- ja kattopinnoissa
kuivissa sisätiloissa
• Pumpattava kipsitasoite,
joka soveltuu myös
käsin työstettäväksi
• Kutistumaton

SUOJAUS
Puhallushiekka PH
• Parvekkeiden
suojaukseen
• Käyttämällä
puhallushiekkaa
parvekelaattaelementin
pinnalla estät
maaliroiskeiden yms.
tarttumisen elementin
pintaan
• Seulottua, puhdasta
luonnonhiekkaa
• Raekoko 0,5 - 1,6 mm

Tuoteneuvonta
puh. 020 789 5901

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys
Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan laasti- ja hiekkatuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja
valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti- ja
hiekkatuotteet

www.fescon.fi

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja
korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten betonilattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi
hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkoja mm. golfja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen. Tarjoamme myös teknologiapalveluja teollisuudelle.

Luotettava ja tehokas logistiikka &
alan paras asiakaspalvelu
Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat
toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tilaukset ja toimitukset
Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää
puh. 020 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Raahen tehdas
Kalkankatu 6, 92150 Raahe
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Haukiputaan tehdas
Topinperäntie 102, 90820 Kello
puh. 08 563 4440
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Harjavallan tehdas
Hiisikuja, 29200 Harjavalta
puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi
www.fescon.fi
Tehtaat: Hausjärvi | Haukipudas | Raahe | Harjavalta

Nanten Oy

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
puh. 09 274 7970 | nanten@nanten.com
www.nanten.fi

