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Kotimainen Soledo Oy on pinta-
käsittelyaineiden asiantuntija, 
joka on tehnyt pitkäjänteistä 
tuotekehitystä ammattiraken-

tajien ja infrapuolen tarpeisiin jo 15 vuo-
den ajan.

– Tarjoamme tämän päivän haasteisiin 
kattavan sarjan pintakäsittelyaineita, jotka 
suojaavat betoni-, kivi-, tiili- ja laattapinto-
ja, pidentävät niiden käyttöikää ja helpot-
tavat jatkohuoltoja, Pirjo Ojala Soledolta 
kertoo. 

   
Turvalliset ja testatut 
pintakäsittelyaineet 
Soledon kehittämä M1-luokiteltu impreg-
nointiaine täyttää Graffitisuoja-aineen ta-
voin SILKO-vaatimukset ja soveltuu si-
ten siltoihin, tunneleihin ja meluvalleihin. 
CE-hyväksyntänsä vuoksi tuote käy loista-
vasti myös julkisten kohteiden betoniele-
menteistä valmistettaviin julkisivuihin.

– Jos pinta halutaan jättää kokonaan be-
tonille, voidaan elementtipinnat käsitellä 
tämän CE-merkinnän ansiosta valmiiksi 
jo tehtaalla, Ojala huomauttaa. 

Impregnointiaine vähentää suolojen ra-
pauttavaa vaikutusta, hidastaa kosteuden 
imeytymistä, suojaa epäpuhtauksia vas-
taan ja estää sammaloitumista.  Lähes 6 
mm syvyyteen tunkeutuva suojakäsittely 
on hengittävä eikä muodosta kalvoa. Kä-
sitelty pinta on helpompi pitää puhtaana. 

Graffitisuoja muodostaa betonipintaan 
ns. uhrikalvon. Täydellisen suojan saami-
seksi alle voi laittaa vielä impregnointiai-
neen, joka estää graffititöhryn imeytymi-
sen pesujen yhteydessä syvemmälle itse 
elementin pintaan. 

– Suoja-aineen avulla saadaan pinnal-
le pitkäikäisyyttä ja huoltovarmuutta. Se 
on pieni kustannus siihen nähden, että se 
säästää alusmateriaalia rankoilta pesuilta 
ja kemikaaleilta, Ojala toteaa. 

Ympäristönhuomioivaa 
ja kustannustehokasta
Green-sarjaan kuuluva Sementtiliiman 
poistaja on 100 % biohajoava ja helppo-
käyttöinen vaihtoehto ns. maalausalusta-
käsittelyn tekemiseen.

– Markkinoilta on tullut selkeää viestiä 
siitä, että sementtiliima halutaan poistaa jo 
tehtaalla, Ojala kertoo

Perinteisesti poistoon on käytetty suo-
lahappokäsittelyä, jolle altistuminen on 
työntekijöille erittäin vaarallista. Soledon 
innovatiivinen tuote korvaa suolahapon, 
ja parantaa työturvallisuutta merkittävästi. 
Se on hiekkapuhallusta kustannustehok-
kaampi menetelmä, jonka avulla saadaan 
hyvä tartuntapohja maaleille, pinnoitteil-
le ja muille pintakäsittelyille. Sitä käytetään 
myös värjäytymien, valumajälkien ja ruos-
teen poistoon. 

Yhteistyön syventäminen
Innovatiivisena tuotekehittäjänä tunne-

tun Soledon referenssit ovat vahvoja, esim. 
suurin osa Helsinki-Vantaan lentoaseman, 
Helsingin Musiikkitalon ja Tampere-talon 
kivilattioista on käsitelty jo pitkään Sole-
don Kivisuoja-aineella. Betonikyllästettä  
ja impregnointiainetta on käytetty mm. 
Imatrankosken patotyömaalla. Tampereen 
upean Luminaryn valkobetoniset julkisi-
vupinnat ovat saaneet suojakseen Soledon 
impregnointiaineen.

Yhteistyön syventäminen arkkitehtien, 
suunnittelijoiden, rakennuttajien, hankin-
noista vastaavien ja lopulta pinnan huol-
loista vastaavien kanssa on tärkeää Sole-
don palvelukonseptissa. 

– Tavoitteemme on sama kaikilla; huol-
lettu, kaunis ja kestävä pinta. RT-tietokan-
ta, uusiutuvat kotisivumme ja suunnittelua 
tukevat tuotekortit tulevat entistä parem-
min palvelemaan pintakäsittelyjen suun-
nittelua, Ojala toteaa lopuksi. ❒

www.soledo.fi

Kotimainen Soledo – 
pintakäsittelyaineiden edelläkävijä jo 15 vuoden ajan

Tänä päivänä suositaan paljon betonijulkisivuja ja 
muita betonipintoja samalla kun ympäristö- ja työ-
turvallisuusasiat nousevat yhä tärkeämmiksi.
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