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LATTIAN MAALAUS

Esikäsittely Maalausjärjestelmä 
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Hagmansin lattiatuotevalikoima tarjoaa maalausyrityksille laa-
dukkaat tuotteet ja järjestelmät erityyppisille lattian maalauk-
sille. Hyödyntämällä Hagmansin monivuotista kokemusta ja 
laajaa lattioiden materiaalituntemusta sekä suorittamalla tar-
veanalyysin (katso alla), voit varmistaa että saavutat mahdol-
lisimman hyvän lopputuloksen.
 
Tarveanalyysi:
Aloita aina kysymällä lattian käyttäjältä halutuista toiminta- 
ja ulkomuotovaatimuksista. Oikean maalausjärjestelmän 
valitsemiseksi, on seuraavat asiat huomioitava:
1. Mitä mekaanisia rasituksia? Esim. trukkiliikennettä tai kul- 
    kuliikennettä?
2. Mitä kemiallisia rasituksia? Esim. hapot, alkalit, liuottimet 
    öljyt tai kuuma vesi?
3. Mitkä ovat asiakkaan toivomukset? Väritön, yksivärinen tai   
    koristeltu lattia?
4. Mitä vaatimuksia on siivoamisen, liukastumiseneston, hei- 
    jastuksen, kiiltävyyden ym. osalta?

Maalausjärjestelmän valinta:
Hagmansin maalausjärjestelmät kattavat kaiken yksinkertai-
sesta pölynsidonnasta aina epoksivärimaalaukseen. Vaativim-
piin ympäristöihin Hagmansin tarjoaa kattavan valikoiman 
paksumpia pinnoitteita. Hagmansin lattiatuotteet on kehitetty 
ensisijaisesti betonilattioille, mutta niitä voidaan käyttää myös 
puu- tai kuitulevylattioilla. Täydellisen kovettumisen varmista-
miseksi, ei lattian lämpötila saa olla alle +10oC. Suosittelem-
me +15oC tai korkeampaa lämpötilaa. Matalammat lämpöti-
lat johtavat pidempään kovettumisaikaan.

Lattialaasti

Tartuntaprimeri EP
Kaksikomponentti, liuotinvapaa, epoksipohjamaali, joka var-
mistaa maalauksen ja pinnoitteen tartunnan. Voidaan käyttää 
tasoitteena Microtalkin kanssa.

• Tiivistää huokoset alustassa
• 100% kuiva-ainepitoisuus • Käyttöaika 35 min

Erittäin vahva kaksikomponenttitasoite, sopii erinomaisesti be-
tonissa, rappauksissa, kivessä, puussa, kuitulevyissä, metallissa 
ym. olevien halkeamien/reikien korjaukseen.

• Voidaan käyttää liimaukseen
• Erittäin vahva ohuissa ja paksuissa kerroksissa
• Ei laske eikä kutistu • Käyttöaika 20 min

Lattialaasti

Mikään maali ei voi korvata heikkoa alustaa tai huonosti suo-
ritettua esikäsittelyä. Lattiapinnan on oltava puhdas ja kiinteä 
ennen maalauksen aloittamista. Uudella betonilla on ns. be-
toniliima kerros, jonka kestokyky on heikko. Tämä kerros on 
poistettava esim. timanttihionnalla, hiekkapuhaltamalla tai 
suolahappokäsittelyllä.

Esikäsittely 
• Irtomaali poistetaan
• Puhdistus
• Mattaus
• Pinnan happokäsittely   
   tai timanttihionta

Timanttihionta

Alustan tarkastuslista
• Lattian ja ilman lämpötila?
• Alustan kosteus?
• Halkeilu?
• Vauriot?
• Mikä on lattiapinnoite nyt?
• Betoni-iho poistettava?
• Missä ympäristössä lattia sijaitsee?
• Mille kulutukselle lattia altistuu?
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Pölyttömän ympäristön järjestämiseksi voidaan betonille ja 
muille mineraalialustoille käyttää väritöntä, vesiohenteista 
pölynsitojaa/primeria. Tuotetta voidaan käyttää sisä- ja ulko-
tiloissa.

• Päästää maakosteuden läpi
• Muodostaa suojaavan pinnan betoniin
• Vaatii imevän alustan
• Voidaan käyttää pohjusteena kaikissa maalausjärjestelmissä
• Voidaan ylimaalata

Pölynsidonta 1K Lattiamaali 1K

PÖLYNSIDONTA JA 
MAALAUS YKSIKOMPONENTTI

Kellari/parveke

Lattiakylläste EP-V
Kiiltävä kaksikomponentti, vesiohenteinen epoksilakka, joka 
sopii etenkin betonilattioiden pölynsidontaan ja impregnointiin.

• Hengittävä
• Voidaan maalata vastavaletulle betonille viikon kuluttua
• Käyttöaika jopa 2 tuntia

Kulutusta kestävä ja helposti levitettävä yksikomponenttilakka 
sisä- ja ulkokäyttöön. Helppokäyttöinen ja nopeasti kuivuva 
tuote kohteisiin joissa vaaditaan lisäsuojausta, esim. portaat 
ja kellarit ja hiutalelattiat.

• Kellastumaton
• Kuivuu nopeasti
• Naarmuuntumista kestävä
• Perustuu polyuretaani/akrylaattidispersioon
• Sisä- ja ulkotilojen pinnat (HUOM! Puupinnoille vain sisällä!)
• Kiilto 40 ja 90

Kirkaslakka 1K

Pölynsidonta 1K 

Lattiamaali 1K. Katso tarkat sävyt värikartasta. Lähin NCS koskee use-
impia Hagmanin vakiosävyjä. Näiden lisäksi voimme tarjota useimpia 
värisävyjä NCS -värikartan mukaan.

Lattiakylläste EP-V

Kulutusta kestävä ja helposti levitettävä yksikomponentti, 
polyuretaani/akrylaattipohjainen maali sisä- ja ulkotilojen lat-
tioille ja seinille. Käytetään useimmiten betonilla mutta toimii 
myös muilla alustoilla. Sopii esim. kellareihin, parvekkeille, 
portaisiin ja kevyen kulutuksen liiketiloihin.

• Hengittävä ja säilyttää värin
• Voidaan maalata vastavaletulle betonille viikon kuluttua
• Vesiohenteinen ja nopeasti kuivuva
• Pinnat sisä- ja ulkotiloissa  (HUOM! Puupinnoille vain sisällä!  
   Käsittelemättömille puupinnoille suosittelemme pohjamaalin  
   käyttämistä) 
• Kiilto 40



MAALAUS KAKSIKOMPONENTTI

Paksukalvomaali EP-VLattiamaali EP-V 
Kaksikomponentti, vesiohenteinen epoksimaali. Tarkoitettu 
ensisijaisesti betonilattioille, mutta voidaan käyttää myös 
puu- tai kuitulevylattioilla. Sopii kellareihin, autotalleihin ja 
teollisuuteen kevyellä tai keskiraskaalla liikenteellä, liiketiloi-
hin ja maatalouksiin.

• Käyttöaika 2 tuntia
• Voidaan maalata vastavaletulle betonille viikon kuluttua
• Kemikaaleja kestävä
• Hengittävä
• Kiilto noin 80

Varasto

Teollisuus
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Kaksikomponentti, vesiohenteinen epoksimaali, joka voidaan 
levittää paksumpana kerroksena. Tarkoitettu ensisijaisesti 
betonilattioille, mutta voidaan käyttää myös puu- tai kuitu-
levylattioilla. Sopii kellareihin, autotalleihin ja teollisuuteen 
keskiraskaalla liikenteellä, liiketiloihin ja maatalouksiin.

• Kemikaaleja kestävä
• Käyttöaika 1,5 tuntia
• Voidaan maalata vastavaletulle betonille viikon kuluttua
• Voidaan käyttää pinnoitteena Myanitin tai Epoksihiekka  
   täytteen kanssa
• Levitetään kahtena kerroksena
• Kiilto noin 65 (Paksukalvomaalauksessa kiilto 
   taso laskee)

Varasto/liikkeet

Kuntosalit

Lattiamaali EP-V. Katso tarkat sävyt värikartasta. Lähin NCS koskee use-
impia Hagmanin vakiosävyjä. Näiden lisäksi voimme tarjota useimpia 
värisävyjä NCS -värikartan mukaan.

Paksukalvomaali EP-V. Katso tarkat sävyt värikartasta. Lähin NCS ko-
skee useimpia Hagmanin vakiosävyjä. Voidaan tilata myös erikoissävy-
issä, ota yhteyttä meihin lisätietojen saamiseksi.

Skannaa qr-koodi katsoaksesi elokuvan 
”Autotallijärjestelmä”.

Skannaa qr-koodi katsoaksesi 
elokuvan ”Paksukalvomaali 
EP-V”.



Lattiamaali HP

MAALAUS KAKSIKOMPONENTTI

Kaksikomponentti, liuotinvapaa, epoksimaali betonilattioiden 
ohuen kerroksen pinnoitukseen / paksukalvomaalaukseen. 
Sopii teollisuuteen keskiraskaalla liikenteellä, liiketiloihin ja 
maatalouksiin.

• Korkea kemikaalikestävyys (katso kotisivu)
• 100% kuiva-ainepitoisuus
• Käsittelemättömät betonilattiat pohjustetaan ensin Hag  
   mans tartuntaprimerilla EP tai Hagmanin lattiamaalilla EP-V
• Käyttöaika 30 minuuttia
• Kiilto noin 90
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Teollisuus

Teollisuus

Kirkaslakka EP-V
Kaksikomponentti, vesiohenteinen epoksilakka esim. hiutale-
lattioiden lakkaamiseen.

• Vahvistava lakka esim. lateksimaalatuille märkätilojen   
   seinille ja vastaaville
• Käyttöaika 4 tuntia
• Kemikaaleja kestävä
• Kiilto noin 90

Paksukalvolakka EP
Kaksikomponentti, liuotinvapaa epoksilakka. Käytetään liimakal-
vona ja lakkana värihiekkalattioilla, esim. autotallissa ja teol-
lisuudessa.  

• Tiivis, kemikaalikestävä pintalakka EP-V -maalatuille lat  
   tioille ja hiutalelattioille
• 100% kuiva-ainepitoisuus
• Käyttöaika 35 minuuttia
• Kiilto noin 90

Lattiamaali HP. Katso tarkat sävyt värikartasta. Lähin NCS koskee use-
impia Hagmanin vakiosävyjä. Voidaan tilata myös erikoissävyissä, ota 
yhteyttä meihin lisätietojen saamiseksi.

Teollisuus

Varasto



ERIKOISJÄRJESTELMÄT

Linjamaali 1KHiutalelattia 
• Valmiiksi sekoitettuja väriyhdistelmiä värikartan mukaan
• Koristeelliset lattiat Lattiamaali EP-V:n ja Kirkaslakka EP-V:n,   
   tai vaihtoehtoisesti, Lattiamaali 1K:n ja Kirkaslakka 1K:n   
   yhdistelmällä.

Linjamaali 1K

Valaistu tila

• Vesiliukoinen, yksikomponentti polyuretaani-/akrylaattipo 
   hjainen
• Voidaan kirkaslakata yksi- tai kaksikomponenttilakalla   
   kestävyyden lisäämiseksi
• Kuivuu nopeasti
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Harmaat maalihiutaleet  
9303

Siniset maalihiutaleet  
9424

Autotalli/Kellari/Kylpyhuone/Pesutupa

Värihiekkalattia ja kulku-urat
• Valmiiksi sekoitettuja väriyhdistelmiä värikartan mukaan
• Kulutusta kestävä pinnoite yhdessä lattiamaalin EP-V ja   
   paksukalvolakan EP kanssa

Hagmansin Hjulspår myydään Hagmansin värihiekasta, Hag-
mansin paksukalvolakasta EP sekä hiekkapaperista ja teipistä 
koostuvassa pakkauksessa. Pakkauksen sisällön arvioidaan 
riittävän kahteen ajouraan, jotka ovat 0,4 m levyiset ja 5 met-
rin pituiset.

Jälkiloistava pigmentti
Yhdessä Hagmansin paksukalvolakan EP kanssa pigmentti 
antaa jälkiloistavan värin/lakan, jota käytetään esimerkiksi 
poistumisteiden viivojen maalaukseen. 1kg pigmentin ja 1kg 
paksukalvolakan EP sekoitus riittää 10cm levyiseen ja noin 
65m pitkään, maalattuun viivaan.

• Ladataan luonnon- ja tekovalolla
• Loistaa kauan (yli 60 min)
• Lisää turvallisuutta evakuoinnin/sähkökatkoksen aikana

Pimennetty tila

Skannaa qr-koodi katsoaksesi 
elokuvan ”Autotallijärjestelmä”.

Autotalli/kellari Autotalli



Microperl liukastumissuoja

LIUKASTUMISSUOJA

• Kompaktit lasikuulat, jotka sirotellaan tuoreeseen EP-V- tai  
   EP-maaliin/lakkaan 
• Antaa erinomaisen liukastumissuojan

Microperl liukastumissuoja Hiekka 18V liukastumissuoja

Hiekka 18V liukastumissuoja
• Vaalea, väritön kvartsihiekka 
• Sekoitetaan Lattiamaali EP-V tai Lattiamaali 1K-maaliin 
• Antaa hienorakeisen liukastumissuojan

Valitse oikea tuote alustalle

Sisätilat Ulkotilat Kulutus
Hagmansin tuote Autotalli Kevyt 

teollisuus
Keskirakas 
teollisuus

Kauppa Maatalous Pesutupa Asunto Kellari Portaat Parveke m²/kg/l
ja levityskerta

Lattialaasti x x x x x x x x x x
Tartuntaprimeri EP x x x x x x 3 m²/kg
Pölynsidonta 1K x x x x x x x x 6-8 m²/l
Lattiakylläste EP-V x x x x x x 8 m²/kg
Lattiamaali 1K x x x x x x 10 m²/l
Kirkaslakka 1K x x x x x x x 10 m²/l
Lattiamaali EP-V x x x x x x x x 8 m²/kg
Paksukalvomaali EP-V x x x x x x x x 3-8 m²/kg
Lattiamaali HP x x x x x 3 m²/kg
Kirkaslakka EP-V x x x x x x x x 8 m²/kg
Paksukalvolakka EP x x x x x x x 2,5-5 m²/kg

x x x x 20-60 m²/kg
Maalihiutaleet x x x x x 20-60 m²/kg

Värihiekka/kulku-urat x x x x x x x x x 0,5-0,7 m²/kg
Linjamaali 1K x x x 10 m²/l
Jälkiloistava pigmentti x x x katso sivu 6
Microperl liukastumissuoja x x x x x x katso alla¹
Hiekka 18V liukastumissuoja x x x x x x x x katso alla²

¹
 
Microperl liukastumissuoja: 700 g. riittää noin 15-25 m²

² Sand 18V liukastumissuoja: 300 g. riittää noin  4 kg/4 l maalia.

Alla olevat tuotteet toimivat yhdessä väriemme/lakkojemme kanssa, ympäristöstä/alustasta riippuen
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Hagmansin epoksista, akryylista ja po-
lyuretaanista valmistetut saumattomat 
lattiapinnoitteet  on saatavissa kaikkiin 
ympäristöihin/alustoihin, joissa kestä-
vyys-, puhtaanapito- ja turvallisuusvaa-
timukset ovat erityisen korkeat.

Jos sinulla on kysyttävää saumattomista 
lattioista, lähetä sähköpostia osoittee-
seen: hagmans@kolumbus.fi

SAUMATTOMAT 
LATTIAT 

SP
90

60
FI

 1
41
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Hagmans Kemi Ab
Puh: +46 (0) 320 189 10
e-mail: infobygg@hagmans.se
www.hagmans.com


