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Hissin jälkikiinnitystarvikkeet
Hissin ripustuslenkkien asennus on mahdollista myös 
läpipulttaamalla tai jälkikiinnitysankkureilla. Läpipult-
taamalla asennettavasta ripustuslenkistä löytyy sekä 20 
kN ja 40 kN lenkit ja jälkikiinnitettävästä LSP-lenkistä 
25kN sekä 40 kN-lenkit. Kun ripustuslenkit asennetaan 
betonivaluun, käytetään KONE2000 ja KONE4000-ripus-
tuslenkkejä.

Injektointiaineet ja -tarvikkeet
Injektoinnilla korjataan betoniin syntyneitä halkea-
mia ja huokosia. Luxit on yksi markkinoiden luo-
tettavimpia injektointiaineita. Alhaisen viskositeet-
tinsa ansiosta se tunkeutuu syvälle huokosiin ja 
halkeamiin antaen varman lopputuloksen. Tuote-
valikoimastamme löytyy myös injektointitarvikkeet 
eri käyttötarkoituksiin.

Lattialiikuntasaumaprofiilit
Betonilattioihin tarvitaan liikuntasauma kutistumien 
ja lämpöliikkeiden vuoksi. Liikuntasauman tulee myös 
siirtää sauman reunalla olevat kuormitukset sauman 
toiselle puolelle. Sem®Joint WP on valumavesitiivis 
liikuntasaumaprofiili, joka on tarkoitettu pysäköintitilo-
jen betonisten paikallavalulaattojen liikuntasaumoihin, 
ulkostadioneille, pihakansiin sekä ulkotilojen vanhojen 
saumojen saneeraukseen.

SEMTUN TUOTEVALIKOIMASTA RATKAISUT KORJAUSRAKENTAMISEEN

Semtun laaja tuotevalikoima sisältää laadukkaat ratkaisut korjausrakentamisen eri 
osa-alueille.  Korjausrakentamisen tuotepalettimme kattaa mm. betonipintojen käsit-
telyaineet ja tasoitteet, korjaus- ja tiivistysmassat sekä injektointitarvikkeet. Meiltä 
saat myös kiinnitystarvikkeet, lattiasaumaprofiilit sekä erilaiset vedeneristystuotteet. 
Kysy lisää asiantuntijoiltamme!



Tuotteet jokaiseen 
korjauskohteeseen

Lattiatasoitteet
Vanhan lattian pinnan uusiminen tulee ajankohtaiseksi 
kun tilan käyttöä muutetaan tai halutaan muuten uusia 
likaantunut tai vaurioitunut lattia. Myös uuden lattian 
kulutuspinta voidaan tehdä Cem-tuoteperheen pinnoit-
teilla. Käyttökohteen vaatimuksien mukaan valittavissa 
on Cemtop, Cemstyle tai Cempac.

Läpivientijärjestelmät
Läpivientijärjestelmällä saadaan betoniseinämien 
läpivienteihin normit täyttävä, vesitiivis, joustava 
liitos eri putkimateriaaleille. LV Combi 911 mahdol-
listaa suuren kulmamuutoksen vaativan liitoksen. 
LV 910 ja Polo-RDS -läpiviennit sekä Flexseal®-jat-
kosmuhvit muodostavat vesitiiviin liitoksen.

Murtamisaineet
Betonamit®-etanadynamiitti on hiljainen ja turvallinen 
kiven, kallion ja betonirakenteiden murtamis- ja lou-
hinta-aine. Sen teho perustuu voimakkaaseen paisumi-
seen. Betonamit® on helppo ja turvallinen käyttää, eikä 
sen käyttöön tarvita räjäytys- tai muita lupia. Tuotetta 
voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Parvekkeiden vedenpoistojärjestelmät
Parvekkeiden vedenpoistojärjestelmät koostuvat 
vedenpoistokaivoista, siivilöistä sekä syöksyput-
kista tiivisteineen. LORO®-järjestelmästä löytyy 
vedenpoistoratkaisut erilaisille betoniraken-
teen pintakerroksille. Porareikään asennettava          
LORO®IK-sarjan kaivo soveltuu esimerkiksi kor-
jauskohteisiin, joissa vedenpoisto järjestetään 
olemassa oleville parvekkeille.



Pinnankäsittelyaineet
Betonipinnan käsittelyyn, tiivistämiseen sekä suojaa-
miseen käytetään mm. impregnointi- ja pölynsidon-
ta-aineita. Näiden käyttö parantaa pinnan ulkonäköä, 
vähentää lian tarttumista ja suojaa pintaa rappeutu-
miselta. Tuotevalikoimastamme löytyy mm. EverCrete®, 
Endurable Sealer, Sicorol F, Pieri®Graffistop SP Aqua 
sekä Sem®Protect-tuoteperhe.

Saumanauhat
Kunex®PVC-saumanauhat ovat betonirakenteis-
sa käytettäviä työ- ja liikuntasauman tiivisteitä. 
Tilauksesta saatavilla on myös bituminkestävää 
BV-laatua.

Silta- ja asfalttikorjausmassat
Betoni- ja asfalttiteiden, kiitoratojen ja muiden 
vaakapintojen liikunta- ja kutistumasaumojen ja hal-
keamien tiiivistämiseen käytetään kumibitumisaumaus-
massoja ja erikoispinnoitteita. Valikoimamme laaduk-
kaat Multiseal ja Thormaseal-kumibitumimassat ovat 
SILKO-hyväksyttyjä sekä CE-merkittyjä.

Talvibetonoinnin lisäaineet
Pakkaslisäaineet alentavat betonissa olevan ve-
den jäätymispistettä niin, että betoni jatkaa ko-
vettumiskehitystään jopa -15 °C lämpötilaan asti. 
Valikoimaamme kuuluvat nestemäinen Jääbeto ja 
jauhemainen Jääkarhu Strong.



Tartunta-aineet
Tarra-Povix on tartunta-aine, joka parantaa korja-
usmassan työstettävyyttä, lisää massan koossapy-
syvyyttä ja liimaa tuoreen betonin vanhaan, kovet-
tuneeseen betoniin. Tarra-Povixilla on erittäin hyvä 
säänkestävyys sekä tuote sietää mietoja happoja ja 
emäksiä.

Tiivistysmassat ja -laastit
Tiivistysmassat ja -laastit ovat sementtipohjaisia 
pikalaasteja vedeneristykseen. Proofex-aktiivi-
kosteussulku suojaa betoni- ja tiilipintoja tun-
keutuvalta vedeltä ja kosteudelta. Renderoc Plug 
on sarja nopeasti kovettuvia laasteja, joilla tii-
vistetään halkeamia, joista vuotaa tai tihkuu läpi 
vettä. PC®Leakseal ja PC®Leakplug ovat paisuvia 
tiivistysmassoja läpivientien tiivistämiseen.

Tutkimus- ja laadunvalvontalaitteet
Tuotevalikoimastamme löydät kaikki betonin laa-
dunvalvonnassa tarvittavat tutkimusvälineet ja 
tarvikkeet. Semtulla on myös laaja valikoima laitteita 
valmiiden betonirakenteiden testaukseen. Schmidt 
Original -kimmovasara määrittää betonirakenteen 
puristuslujuuden. Raudoitteiden paikannukseen 
meiltä löytyy Profometer® ja Profoscope-laitteet.

Vetotankojärjestelmät
Vetotangoilla luodaan esteettisesti miellyttäviä 
ja toiminnallisia kiinnitysratkaisuja, ja ne voi-
daan yhdistää helposti kaikkiin modernin arkki-
tehtuurin käyttämiin materiaaleihin. Laadukas 
Pfeifer UMIX -vetotanko on ETA-hyväksytty ja 
haarukkapäiden rakenne on standardisoitu.
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Palvelemme

Semtu Oy
Martinkyläntie 586
04240 Talma
(09) 2747 950
semtu.fi

Laadukkaat tuotteet
• ETA-hyväksynnät
• CE-merkit
• Suomen Betoniyhdistys ry:n varmen-

nustodistukset ja käyttöselosteet
• Laadunvalvonta: Kiwa Inspecta

Nopeat toimitukset

• Nopeat toimitukset päivittäin omasta 
varastosta

• Tilauspalvelumme palvelee:

 tilauspalvelu@semtu.fi
 (09) 2747 9565

Tekninen tuki
• Rakennesuunnitteluun
• Tuotteiden valintaan ja käyttöön


