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Fescon muurauslaastien värit
Fesconin valmiista värikartoista löydät laajan valikoiman valmiita sävyjä eri pinnoille. Jos 
perusväreistä ei löydy juuri kohteeseesi sopivaa vaihtoehtoa, värimallipalvelumme auttaa 
oikean sävyn kartoittamisessa. 
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Muurattu julkisivu antaa ilmettä talolle. Tiilien valinnalla sekä erisävyisillä muurauslaasteilla saa vaihtelua 
julkisivukuvaan. Fesconin Suomessa kehitetyt ja valmistetut Muurauslaasti, Tiivislaasti ja Tiivislaasti Heavy 
ovat kaikki sementtipohjaisia laasteja. Ne ovat säänkestäviä ja sisältävät työstettävyyttä parantavia lisäainei-
ta. Puristuslujuus on kaikilla M5. Esitteessä olevat sävyt on saatavilla myös ELK ja ELT elementtisaumauslaas-
teina.

Painoteknisistä syistä värimallit ovat suuntaa antavia. 
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Tiivislaastit sopivat kohteisiin, jotka altistuvat erittäin ankarille olosuhteille 

Tiivislaasti sekä Tiivislaasti Heavy soveltuvat muurauskohteisiin, jotka altistuvat ankarille ja erittäin ankarille 
olosuhteille. Tiivislaastit ovat rakenteeltaan tiiviimpiä ja niillä on erittäin pieni vedenimukyky, joka vähentää 
kuorimuurin vedenläpäisyä. Tiivislaasti soveltuu käytettäväksi kohteissa, joiden julkisivut altistuvat ankaralle 
viistosaderasitukselle. Tiivislaasti Heavy on kestävä valinta merenrantakohteisiin, kun rakenteilta vaaditaan 
erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Molemmat tuotteet soveltuvat käytettäväksi tiilimuuraus-
ten jälkisaumaukseen, muurattujen saumojen korjauksiin sekä luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen 
pystypinnoilla. 

Kysy värimalleistapuh. 020 789 5901
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Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen raken-
nusalan laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen 
kehittäjä- ja valmistajayritys.

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat
toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjän-
teinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Laadukkaat rakentamisen laasti- ja 
hiekkatuotteet
Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja 
korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiata-
soitteet, Nanten betonilattiapinnoitteet, eristerappausjärjestel-
mät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaus-
työmaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi 
hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkoja mm. golf- 
ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapu-
hallukseen. Tarjoamme myös teknologiapalveluja teollisuudelle.

Luotettava ja tehokas logistiikka &
alan paras asiakaspalvelu

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

Tuoteneuvonta

puh. 020 789 5901

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

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

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

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


