
Ratkaisut arkkitehdeille



SEMTUN TUOTEVALIKOIMASTA RATKAISUT SUUNNITTELUUN

Semtu tarjoaa tuotteet ja työvälineet arkkitehtisuunnitteluun. Suunnittelijan työn 
tueksi tarjoamme useita työkaluja, joiden avulla tuotetieto on keskitetysti saata-
villa sekä hyödynnettävissä suunnitelmissa. 

Semtulta löytyy apuvälineet CAD-suunnitteluun, Tekla-mallinnukseen sekä tuot-
teiden mitoitukseen. ProdLib-palvelu sisältää tuotteidemme CAD-piirtotyökalut, 
suunnittelussa tarvittavat tekniset tiedot sekä kattavat käyttöohjeet. Tekla-käyttä-
jille mallinnukseen tarjottava sisältö löytyy Tekla Warehouse -arkistosta.

VALKOSEMENTTI TUO MONIA ETUJA. Valkosementti 
nopeuttaa lujuuskehitystä sekä omaa hyvän varhais- 
ja loppulujuuden. Käyttämällä valkosementtiä saa-
daan aikaan laadukkaita valkoisia pintoja sekä kirk-
kaampia värisävyjä. 

MUOTIT JA MUOTTIMATRIISIT LUOVAT TASALAA-
TUISTA PINTAA. Pilarimuoteilla voidaan luoda tii-
vis, sileä ja saumaton pinta, joka on laadukas ja 
esteettisesti kaunis. Muottimatriiseilla voidaan val-
mistaa elävää, kolmiulotteista betonipintaa.
 

PINTAHIDASTIMET JA HAPPOPESUAINEET NÄYTTÄ-
VIIN PINTOIHIN. Pintahidastimilla ja happopesuai-
neilla voidaan luoda näyttäviä ja rakeisia betonipin-
toja tuomalla kiviaines esiin halutulla syvyydellä.

JÄLKIHOITOAINEET BETONIN HELPOMPAAN KÄ-
SITTELYYN. Jälkihoitoaine estää betonin liian no-
pean kuivumisen ja estää halkeilua. Jälkihoito-
aineet soveltuvat kaikille betonipinnoille, myös 
varhaisjälkihoitoon.



PINNANKÄSITTELYAINEET SUOJAAVAT PINTAA. Pin-
nankäsittelyaineet tiivistävät ja suojaavat pintaa teh-
den siitä  vettähylkivän. Näin pinnan käsittely helpot-
tuu ja se pysyy paremmin puhtaana. 

VÄRIPIGMENTIT MUUNTAVAT BETONIPINNAN. Väri-
pigmenteillä voidaan värjätä betonia ja laastia sekä 
saada aikaan haluttu väri. Tutustu eri värivaihtoeh-
toihin internet-sivuillamme.
 

KUIVASIROTTEET, LATTIATASOITTEET JA PINNOITTEET 
PARANTAVAT PINNAN KULUTUSKESTÄVYYTTÄ. Kuivasi-

rotteita ja sementtipohjaisia lattiatasoitteita on saata-
villa useissa väreissä ja ne tekevät pinnasta kestävän. 
Korjauslaasteja löytyy myös  nopeasti kovettuvina. 

Asfaltti- ja betonipintojen kitkaa parantavat pinnoit-
teet sietävät mekaanista rasitusta ja kemikaaleja; käyt-

tökohteina mm. kevyenliikenteen väylät ja pihakannet. 
Pinnoitteiden levitys on helppoa ja ne kovettuvat nopeasti.  

LIIKUNTASAUMAPROFIILI VÄHENTÄÄ LATTIASAU-
MOJEN REUNOJEN RIKKOUTUMISTA. Liikuntasau-
maprofiilit sallivat liikkeen kahteen suuntaan ja siir-
tävät saumojen kuormitusta tasaisesti. Näin lattia 
kestää paremmin kuormitusta.

LUOTETTAVAT KIINNITYSOSAT. Valikoimastamme 
löytyvät myös laadukkaat karmikulmat, lepotaso- ja 
muurauskannakkeet, parvekeraudoitteet sekä veto-
tangot.

PARVEKKEIDEN VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄT KAIKKIIN 
TARPEISIIN. Vedenpoistojärjestelmämme kattavat 
ratkaisut erilaisille parvekelaatoille, sekä parveke-
kaivo- ja putkistovaihtoehdot kohteen vaatimuksien 
mukaan.



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

todistukset ja käyttöselosteet
• Laadunvalvonta: Inspecta Sertifiointi Oy

Nopeat toimitukset

• Nopeat toimitukset päivittäin omasta 
varastosta

Tekninen tuki
• Rakennesuunnitteluun
• Tuotteiden valintaan ja käyttöön

Ratkaisut suunnitteluun

Semtu Oy
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