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FescoStone
pihakivetysten saumauksiin

FescoStone on saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. FescoStoneen on käytetty luonnonhiekan li-
säksi sideaineita. FescoStone ehkäisee rikkakasvien kasvua, ei huuhtoudu pois sateen mukana ja vähentää 
saumauksen huollon tarvetta. Tuote on kovetuttuaan vettä läpäisevä ja soveltuu alle 5 mm:n saumaleveyksille. 
Suositellaan käytettäväksi väriltään harmaiden betonikivien saumauksessa.

FescoStone ehkäisee rikkakasvien kasvua

Vettä
läpäisevä

Ei
huuhtoudu
pois sateen 

mukana

Soveltuu
alle 5 mm
saumoihin

Maksimi-
raekoko
1,2 mm



Alusta
• Pihakivien ja ilman lämpötila +10°C...+25°C
• Kivet ovat puhtaat ja kuivat
• Kivet on asennettu pihakivien valmistajan vaati-

musten mukaisesti
• Pihakivet eivät saa päästä heilumaan
• Kiveyksen reunat tuetaan reunakivillä tai betonil-

la

Tuotteen levitys
• Levitä saumaushiekka kivien saumaan harjaa-

malla tai lastalla levittämällä
• Tiivistä pinta käyttämällä tärylätkää varmistaak-

sesi, että materiaali täyttää koko sauman
• Varmista pihakivien valmistajalta kivien soveltu-

vuus koneelliseen tärytykseen
• Saumojen pitää olla täynnä FescoStonea, että 

ominaisuudet säilyvät
• Lisää hiekkaa vajonneisiin saumoihin ja harjaa 

pinta puhtaaksi varmistaaksesi ettei pinnalle jää 
ylimääräistä sideainesta

• Lakaise 45 asteen kulmassa saadaksesi mahdolli-
simman tasaisen sauman täytön

• Huuhtele kivien pinta kevyesti painepesurilla.
Varo liian kovaa vedenpainetta ja suihkuta vesi vi-
nottain saumoihin nähden, ettei sauma-aine läh-
de peseytymään pois saumasta.

• Käytä hyvin vähän vettä, jotta sauma-aineen si-
deaine ei erottautuisi runkoaineesta. Käytä pienen 
vesimäärän lisäksi harjaa irrottaaksesi sideaineen 
kivien pinnalta.

• Pese puhtaalla vedellä, älä käytä pesuaineita.
• Tee puhdistus huolellisesti, jäänteet voivat värjätä 

kivetystä harmahtavaksi
• Tuote vaatii yli +10°C lämpötilan kovettuakseen 

pesun jälkeen
• Suunnittele työvaiheet niin, että saumat ehtivät 

kuivua minimissään kaksi vuorokautta ennen 
kuin sadevesi pääsee rasittamaan saumaa

• Mikäli näyttää siltä, että sideainetta on jäänyt ki-
vien pintaan, suorita pesu uudelleen 2-3 vuoro-
kauden kuluttua ensimmäisestä pesusta

• Tarkista vuoden välein, että FescoStonea on riit-
tävästi saumoissa, tällöin tuotteen ominaisuudet 
ehkäistä rikkakasvien kasvua säilyvät

• Yleisesti huoltojakson väli on noin 2-3 vuotta, riip-
puen paikallisista olosuhteista

Työohjeet

Korjausohje vanhan laatoituksen
uudelleensaumaukseen
• Laatoituksen saumoissa kasvavien rikkaruoho-

jen ja sammaleiden itiöiden kasvu on lopetetta-
va kemiallisella käsittelyllä tai vastaavalla tavalla, 
muutoin rikkaruohot saattavat kasvaa myös uu-
dessa saumauksessa. 

• Vanha saumaushiekka on poistettava koko laatan 
syvyydeltä

• Tee uusi saumaus edellä kuvatun levitys- ja pe-
suohjeen mukaisesti

• Tarkista vuoden välein että FescoStonea on riit-
tävästi saumoissa, tällöin tuotteen ominaisuudet 
ehkäistä rikkakasvien kasvua säilyvät. 

• Lisää FescoStonea tarvittaessa saumoihin, niin 
että saumat ovat täynnä

• Yleisesti huoltojakson väli on noin 2-3 vuotta, riip-
puen paikallisista olosuhteista

Muuta huomioitavaa
• Suojaa ympäröivät alueet pölyn leviämisel-

tä. Huolehdi ettei tuotetta päädy viemäri-
kaivoihin.

• Suositellaan käytettäväksi väriltään har-
maiden betonikivien saumauksessa, koska 
tuotteen sisältämä sideaine saattaa jättää 
värillisen kiven päälle harmahtavan pin-
nan, mikä on kuitenkin pestävissä pois. 

Käytä harjaa apuna huuhtelun yhteydessä.

Huuhtele kivien pinta kevyesti painepesurilla. Varo liian 
kovaa vedenpainetta ja suihkuta vesi vinottain saumoihin 
nähden.

Tuoteneuvontapuh. 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


