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PM8000 Pro analysoi betoni-
rakenteet luotettavasti

LEPOTASOKANNAKKEET 
OHUELLE LAATALLE

TUOTEUUTUUS: 
MAADOITUSANKKURIT

Synteettisellä kuidulla on pitkä 
elinkaari



PÄÄKIRJOITUS

Nykyisen maailmanmenon arvaamattomuu-
den aikana betoniin voi edelleen luottaa. 

Betonin asema tärkeimpänä rakennusmate-
riaalina pysyy poukkoilevasta politikoinnista 
huolimatta aikakaudesta seuraavaan, kuten 
esimerkiksi Pantheon-temppeli sen osoittaa. 

Betoni- ja rakennusteollisuudella on siviili-
rakentamisen lisäksi tärkeä rooli myös Suo-
men puolustusvoimien valmiusrakentami-
sessa, jossa betonin ominaisuuksiin 

luotetaan vaativimmissa suojauksissa. 
Viimeaikainen keskustelu luontokadosta ja 
Suomen metsien hyödyntämisestä rakenta-
misessa on ajautunut väärille urille, mutta  
betonirakentamisen imago on kääntynyt 
nousuun. 

Imagon kohottamisesta suurin kunnia kuu-
luu betoniteollisuudelle itselleen, joka on 
tehnyt tyylilleen ominaista järjestelmällistä 
työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

SANOKAA BETONI, KUN HALUATTE KESTÄVÄÄ.

Uusi PM8000 Pro on tarkka ja kompakti be-
tonirakenteiden peitepaksuusmittari, jossa 
on erittäin kevyt ja täysin langaton anturi. 
Mittarin data-analytiikka- ja visualisointitie-
dot ovat välittömästi käytettävissä iPadin 
näytöllä. Uudessa Profometer Prossa yhdis-
tyy Profoscope+ ja Profometer 6.  

PM 8000:n anturin mittausmenetelmä pe-
rustuu sähkömagneettiseen pulssi-induk-
tioon. Anturi ilman vaunua on helppokäyt-
töinen raudoitteiden paikannus- ja 
peitepaksuuden mittauslaite, joka toimii  sa-
maan tapaan kuin vanha Profoscope+. Se on 
kevyt, käyttäjäystävällinen ja soveltuu erityi-
sesti  työmaakäyttöön. 

Sensorin näyttö ilmaisee raudoitteen paikan 
selkeästi ja sillä on myös helppo tarkistaa 
riittävä peitepaksuus esim.  muottien purka-
misen jälkeen. PM-anturilla pystytään pai-
kantamaan raudoitteet ja niiden etäisyydet, 
sekä mittaamaan peitepaksuus 185 mm:iin 
saakka +/- -1-4 mm:n tarkkuudella syvyydes-

Hyvää kevään odotusta kaikille lukijoillem-
me!
 
Lassi Määttä, Toimitusjohtaja, Semtu Oy

PROFOMETER PM8000 PRO

Maailman kompaktein, monipuolisin ja tarkin peite-
paksuusmittari betonirakenteiden tehokkaaseen tar-
kastukseen. Paras Profometer tähän mennessä!

Laadunvalvonta-
laitteet tuntee 

Mervi Vanhakylä
tä riippuen. Teräksen halkaisijan voi mitata  
63 mm:n syvyyteen asti. 

Mittaus aloitetaan usein pelkällä sensorilla, 
jossa raudoitteet paikannetaan ja halkaisijat 
mitataan ensimmäisestä kerroksesta. Sa-
malla voidaan tarkistaa peitepaksuus, rau-
doitteiden suunnat ja halkaisijat. Mittauksen 
edetessä siirrytään linjaskannaukseen, jossa 
anturi liitetään vaunuun ja yhdistetään iPa-
din PM-aplikaatioon. Tätä  käytetään useim-
miten kohteissa, joissa peitepaksuustietoa 
tarvitaan suhteellisen pitkältä linjalta, esi-
merkiksi tunnelissa. Rullavaunussa olevaa 
anturia on helppo liikuttaa ja siihen voidaan 
tarvittaessa liittää jatkovarsi. 
 
PM eli Profometer-aplikaatiossa mittaustu-
lokset näkyvät näytöllä ja värikoodit ilmaise-
vat peitepaksuuden riittävyyden. 

Alueskannauksella pystytään luomaan eri-
laisia lämpökarttoja, joista on helppo arvioi-
da rakenteen heikentynyttä laatua. 

iPadillä käytettävässä aplikaatiossa betonin 
skannattu rakenne ja paikka saadaan tallen-
nettua kuvankaappauksien avulla ja paikan-
nettua ne karttoihin.  Tiedon jakaminen mui-
den  käyttäjien kanssa on aplikaation avulla 
helppoa. Reaaliaikainen tieto on kaikkien 
käyttäjien saatavilla nopeasti. 



Kuitujen käyttö harjateräksen korvaajana  
betonissa on nykyään jo kohtuullisen ylei-
nen käytäntö. Tyypillisesti etenkin teolli-
suuslattioissa kuituna käytetään 20-45 kiloa 
teräskuitua betonikuutiota kohden, millä 
voidaan korvata lähes kaikki harjateräs. Te-
räskuidun lisäksi on hyvin usein myös mah-
dollista käyttää synteettistä makrokuitua, 
kansankielellä muovikuitua, korvaamaan te-
räs. 

Synteettinen kuitu soveltuu myös teolli-
suustiloihin

Synteettisiä kuituja on käytetty paljon esi-
merkiksi kevyesti kuormitettujen lattioiden 
pintavaluissa. Näiden lisäksi synteettisellä 
kuidulla on kuitenkin täysin mahdollista 
tehdä raskaasti kuormitettua teollisuuslat-
tiaa. Siinä missä perinteistä teräskuitua tar-
vitaan esimerkiksi 30 kiloa kuutiota kohden, 
voidaan samaan lopputulokseen synteetti-
sellä kuidulla päästä 3-4 kilon annostuksel-
la. Tyypillinen annostus onkin kiloissa mitat-
tuna vain 10-15 % teräskuidun määrästä. 
Huomattavasti pienempi annostusmäärä 
perustuu osittain kuitujen suurempaan kap-
palemäärään painokiloa kohden. Teräskui-
duilla tyypillinen kuitumäärä kilogrammassa 
on 5 000 - 14 000 kuitua. Semtun tarjoamas-
sa Concrix ES -makrokuidussa puolestaan 
on noin 120 000 kuitua yhdessä kilossa. Yk-
sittäisten kuitujen määrä verrattuna teräs-
kuituun on siis noin kymmenkertainen.

Synteettinen kuitu on korroosiovapaa

Synteettiset kuidut tuovat mukanaan myös 
selkeitä etuja verrattuna teräskuituun. Var-
sin tyypillinen ongelma lattioita tehdessä on 
pystyyn jäävät kuidut. Tämän ongelman rat-
kaisuun voidaan vaikuttaa betonin reseptil-
lä, työmenetelmillä sekä sirotteiden käytöllä. 
Jos lattia kaikesta huolimatta jää teräskui-
dusta piikikkääksi, voi se aiheuttaa monen-
laisia ongelmia. Synteettisellä kuidulla on-
gelma on helppo ratkaista. Koska synteettiset 
kuidut sulavat tuotteesta riippuen 100-200 
asteen lämpötiloissa, voidaan pinta käsitellä 
nopeasti kaasupolttimella. Näin pintaan jää-
neet kuidut sulavat ja haihtuvat pois, mutta 
lämpö ei ehdi aiheuttaa ongelmia syvem-
mällä. Teräskuiduilla vastaavan ongelman 
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KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN SYNTEETTINEN 
KUITU

korjaaminen vaatii tyypillisesti mekaanista 
poistoa tai pinnan päällystämistä riittävän 
paksulla kerroksella jotta kuidut peittyvät. 

Synteettisten Concrix-kuitujen materiaali on 
käytännössä korroosiovapaa. Perinteiset te-
räskuidut ruostuvat betonin pinnassa ja kar-
bonatisoitumisen myötä myös pinnan alla. 
Vaikkei ruostuva kuitu pysty harjateräksen 
tavoin halkaisemaan betonia, voi se jättää 
pintaan rumia ruostevalumajälkiä. Lisäksi 
ohut teräskuitu voi ruostua poikki  suhteelli-
sen nopeasti, koska sillä ei alun perinkään 
ole juurikaan poikkipinta-alaa. Näin halkea-
mat ovat alttiita leviämiselle, kun halkeaman 
kuidut pääsevät ruostumaan poikki. Synteet-
tisillä kuiduilla tätä ongelmaa ei ole. Con-
crix-makrokuidut eivät kärsi korroosiosta, 
vaan säilyvät täysin toimivina hyvinkin anka-
rassa rasituksessa. Synteettisillä kuiduilla 
vahvistettu julkisivuelementti pärjää erin-
omaisesti niin kuivassa ilmastossa, kuin 
suolaisen meren rannalla.

Synteettinen kuitu on ympäristöystävälli-
nen vaihtoehto

Alhaisempi korroosioherkkyys pidentää ra-
kenteen käyttöikää ja vähentää näin korja-
uskustannuksia sekä rakentamisen elinkaa-
ripäästöjä. Erittäin merkittävä päästöjen 
vähennys saavutetaan jo rakennusvaihees-
sa, kun valitaan Concrix-kuitu. Concrixin 
käyttö aiheuttaa jopa 70 % vähemmän 
CO2-päästöjä verrattuna perinteiseen teräs-
kuituun. Concrixin raaka-aineen materiaalin 
ominaispäästö on terästä suurempi, mutta 

koska kuitua voidaan käyttää vain 10-15 pai-
no-% teräskuidun määrästä, jää toteutuva 
päästö huomattavasti pienemmäksi. Tämän 
lisäksi myös logistiikan päästöt ovat pie-
nemmät, kun esimerkiksi kahdeksan tonnin 
toimittamisen sijaan riittääkin yksi tuhan-
nen kilon lava. 

Semtulta saat mitoituspalvelun ja teknisen 
tuen

Synteettisillä kuiduilla on siis merkittävästi 
teknisiä etuja verrattuna perinteiseen teräs-
kuituun. Teräskuitu saa yliotteen lähinnä 
kantavissa rakenteissa, joita ei synteettisellä 
kuidulla voi tällä hetkellä toteuttaa. Lisäksi 
teräskuitu sopii paremmin erittäin suurilla 
kuormilla rasitettuihin maanvaraisiin laat-
toihin, mutta näitä poikkeuksia lukuun otta-
matta synteettisellä kuidulla on mahdollista 
toteuttaa parempi lattiakokonaisuus pie-
nemmillä hiilidioksidipäästöillä. Semtu tar-
joaa synteettisille kuiduille täyden mitoitus-
palvelun sekä teknisen tuen. Kysy lisää!

SYNTEETTINEN KUITU
• SOPII MYÖS RASKAASTI KUORMITETTUI-

HIN TILOIHIN
• KORROOSIOVAPAA
• LATTIAN PINTA EI JÄÄ PIIKIKKÄÄKSI; 

TURVALLINEN RENKAILLE JA ELÄINTEN 
JALOILLE

• PITKÄ ELINKAARI VÄHENTÄÄ KORJAUS-
KUSTANNUKSIA JA ELINKAARIPÄÄSTÖJÄ

• SAATAVILLA MITOITUSPALVELU JA TEK-
NINEN TUKI

Lattiatuotteet tuntee 
Timo Ojaranta
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Puh. 09 2747 950
Martinkyläntie 586, Talma
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MAADOITUSANKKURIT

Osoitelähde: Semtu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri. 
Mikäli et jatkossa halua lehteämme, pyydämme ilmoitta-
maan siitä osoitteella mailbox@semtu.fi.

Rakennetekniikan
tuotteet tuntee 
Antti Lääkkö

Semtun valikoimasta löytyy nyt myös maa-
doitusankkurit. Maadoitusankkureita käyte-
tään betonivaluun tulevien maadoitus-, po-
tentiaalintasaus-, salamansuojaus- ja 
ylijännitejärjestelmien liitospisteinä. Maa-
doitusankkurin betonivalun pintaan tuleva 
sisäkierre ja naulauslevy ovat haponkestä-
vää terästä, jolloin ne eivät ole korroosiolle alttiita. Kierteen ja laipan suojaa valulta kel-

tainen PVC-suojatulppa. 

Kuvassa olevassa ankkurityypissä on kier-
reosan jatkona sähkösinkitty pyöröteräs, 
joka kiinnitetään raudoitukseen suunnitteli-
jan ohjeen mukaisesti.

Ankkurin asennus betonivalun muottipin-
taan tapahtuu esim. naulaamalla. Maadoi-
tuskaapeli kiinnitetään valun jälkeen sisä-
kierteeseen kuusioruuvilla. Ankkurin 
virtaluokka on N 50 kA (10/350 μs).

LEPOTASOKANNAKKEET OHUELLE LAATALLE
Uusissa RVK-60P ja TSS-60P -lepotasokan-
nakkeissa teräksinen ulkoputki on korvattu 
kierrätetystä HDPE-muovista valmistetulla 
ulkoputkella. Liitososan leikkauskapasiteetti 
on 57 kN, täysi kapasiteetti edellyttää 170 
mm paksua laattaa. Ohuimmillaan laatta voi 
olla kuitenkin vain 120 mm paksu, jolloin ka-
pasiteetti on kuitenkin pienempi. Kysy lisä-
tietoa Semtusta, tarkemmat ohjeet löytyvät 
myöhemmin myös käyttöohjeesta. RVK- ja 
TSS-60P -mallit ovat ETA-hyväksyttyjä ja 
CE-merkittyjä. 

T U O T E U U T U U S

Askeläänien eristyksessä paras lopputulos 
saavutetaan käyttämällä TSS-102 -konsolia, 
jolloin käyttöohjeen mukaisesti asennettuna 
askeläänitasolukua saadaan alennettua läh-
tötilanteesta noin 20-25 dB. Askeläänieristys 
on TSS-102 -kannakkeessa sisä- ja ulkoput-
ken välissä sisään rakennettuna. Lisäksi si-
säputken kohdalle laatan reunaan asenne-
taan neopreenilaippa, joka katkaisee 
askeläänet laatan reunan ja seinän välillä 
kun juotosvalu rajoitetaan laipan alueelle. 
Seinävaraukseen ei tällöin tarvita enää eril-

RVK- ja TSS-60P -kannakkeet

VESITIIVIS 
JA KESTÄVÄ 
BETONI 

VELOSIT® 
CA112

lisiä osia askeläänien eristyksen vuoksi. 
Asennus tapahtuu joko tasaamalla tukipis-
teiden korot oikeiksi teräslapuilla + RVK/
TSS-asennuslevyn avulla, tai tukemalla laat-
ta lopulliseen korkoon siten, että juotosvalu 
pääsee tunkeutumaan seinävarauksessa si-
säputken alle tasaten näin tukikorot oikeiksi. 
TSS-102:n leikkauskapasiteetti on 100 kN. 
Muiden kannaketyyppien kanssa käytetään 
seinävarauksiin sijoitettavia tarpeen mu-
kaan valittavia askeläänieristysosia.


