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Maatalousammattilaiselle

Uusi betoni, muovilla peitetty: 
Käsitellään kun pinta kestää kävelyä, pinta peitetään muovilla heti käsittelyn jälkeen, 
ei saa kuivua ennen muovin levittämistä. Muovi pidetään pinnalla 10 vrk ajan. Muovin 
poiston jälkeen pinta käsitellään uudestaan ohuelti Ultra Floorilla. Tunnin jälkeen 
lattia tulee huuhdella vedellä.
Uusi betoni, ei muovipeitettä: 
Pinta on käsiteltävä 24 tunnin sisällä valamisesta mikrohalkeamien syntymisen eh-
käisemiseksi. Tunti käsittelystä lattia tulee huuhdella vedellä. 
Vanha betoni: 
Kaikki käsiteltävät pinnat tulee puhdistaa, ei välttämättä pesua ennen käsittelyä. 
Tarvittaessa huonokuntoinen pinta hiotaan ja puhdistetaan ennen käsittelyä. Tunti 
käsittelystä lattia tulee huuhdella vedellä. 
Aikaisemmin pintakäsitelty betoni: 
Jos pinta on käsitelty aikaisemmin pölyä sitovilla aineilla, mutta käsittely on kulunut 
pois ja pinta on alkanut pölyämään: Suihkuta Ultra Floor betonille ja katso, imeytyykö 
se betoniin. Jos imeytyy, pinta voidaan käsitellä Ultra Floorilla ilman hiomista.
1. Aikaisemmin pintakäsittelylle betonille tehdään koeruutu muutamalle neliömetrille. 

Normaalisti öljy tai muu lika nousee pintaan 15 -30 minuutissa käsittelyn jälkeen ja 
muodostaa puuromaisen massan, joka poistetaan esim. kumilastalla ennen kun se 
kuivuu. Mikäli lika on päässyt kuivumaan, ruiskutetaan hieman Ultra Flooria joka 
liuottaa lian uudestaan. Tunnin jälkeen lattian on hyvä huuhdella vedellä mah-
dollisesta irronneesta liasta. Huuhtelun voi suorittaa myös harjapesukoneella (ei 
muovitetut vastavaletut pinnat). 

2. Kun koeruutu on kuivunut (noin 24 tuntia), se pestään normaalisti käyttäen samoja 
kemikaaleja kuin yleensä.  Jos pesun yhteydessä huomataan reaktioita tai pesun 
jälkeen lattia tuntuu liukkaalta, Ultra Flooria ei sovi käyttää. 

3. Jos puhdistus sujuu ongelmitta, käsittely voidaan jatkaa ohjeiden mukaisesti. 
4. Kaikki käsiteltävät pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta, ei välttämättä pesua ennen 

käsittelyä. 
5. Kaikki Ultra Floorilla käsitellyt pinnat voidaan pestä 24 tunnin kuluttua normaalisti. 
Käyttöohje:
Levitä Ultra Floor sumutinkannulla tms. (n. 1,5 - 2,5 d/m2). Vältä roiskeita lasi- ja 
peltipinnoille sekä lätäköiden muodostumista. Tasoita puolikovalla leveällä harjalla tai 
harjapesukoneella. Huuhtele kone hyvin levityksen jälkeen. Tunnin jälkeen lattia tulee 
huuhdella vedellä mahdollisesta irronneesta liasta. Huuhtelun voi suorittaa myös 
harjapesukoneella (ei muovitetut vastavaletut pinnat). Aine tunkeutuu betoniin 15 - 30 
mm syvyyteen. Ongelmakohdat esim. ajoluiskat voidaan käsitellä jopa kolme kertaa. 
Näin saadaan parempi kulutuksen kesto. Useimmiten yksi käsittely riittää. 

VP-Ultra Floor betoninkäsittelyaine

• Eläinsuojien lattiat
• Maitohuoneet
• Ruokintapöydät
• Traktori- ja konehallit

Puhdistaa ja suojaa betoni-, kivi-, laatta- yms. kovat pin-
nat. Aine kovettaa betonipinnan jopa 50% normaalia ko-
vemmaksi, tiivistää sen ja estää hiushalkeamien ja kos-
teusvaurioiden syntymistä. Kova, tiivis pinta on helppo 
puhdistaa ja kulumisesta johtuva pölyäminen vähenee.
Soveltuu sekä uusille, että vanhoille lattioille. Uusien pin-
tojen käsittelyssä aine auttaa estämään mikrohalkeamia, 
jotka heikentävät pinnan kes-
tävyyttä ja helpottavat lian tun-
keutumista betoniin.

Pakkaus T.nro
30 l. 2300B

• Riittoisa (menekki 1,5-2,5 dl/m2)
• Puhdistaa pinnat syvältä ja 

parantaa vanhojen lattioiden ulkonäköä
• Suojaa kovalle kulutukselle joutuvat lattiapinnat, estää hal-

keilemista ja säästää näin lattian korjauskuluissa
• Lattian pinta pysyy siistinä ja näyttää paremmalta, jolloin 

rakennuksen arvo säilyy


