
RHV-PALVELUT
NC -OVIPINNOITUKSET

Suojaa pintoja kulumiselta ja likaantumiselta

 HELPPO-
HOITOISUUTTA!

NC -PINNOITE
NCI tarjoaa äärimmäisen korroosio- ja
hankauskestävyyden, kemiallisen- ja UV-kestävyyden
sekä vähentää pinnan ylläpidon tarvetta. NCI
tunkeutuu syvälle juuri maalattujen tai erittäin
hapettuneiden ja kuluneiden maalien huokosiin,
parantaen väriä ja kiiltoa. NCI parantaa merkittävästi
pinnan kovuutta sekä kemiallista kestävyyttä.

Nano-Clear on yksikomponenttinen, väritön, ilman
kosteudesta kovettuva polyurea-hybridinanopinnoite.

NCI on yksi maailman parhaista pinnoitteista, joka
suojaa pintaa naarmuilta, hankaukselta ja
kemikaaleilta. Pinnoitus lisää huomattavasti myös
pinnan säänkestävyyttä.

 

NC Pinnoitemenetelmä on
erittäin pitkäikäinen pinnoite.  

Pinnoitteen kestävyys on
jopa yli 10 vuotta. 

Käytämme NC pinnoitetta
mm. kaikkiin ovipinnoituksiin,

rakenteiden pinnoituksiin
sisällä ja ulkona.



kiinteistö- ja
teollisuuspinnoitukset
asfaltin paikkaukset,
pinnoitukset ja saumaukset
Multifix-kiviseosmassaukset 

RHV-Tukku on vuonna 2004
perustettu infra- ja kunnossa-
pitoalan maahantuonti-,
asennus- ja tukkuliike. 

RHV-Palvelut toteuttaa
laadukkaana palvelutuotantona:

RHV-Tukku, Democol Oy
Tuotekatu 7, 21200 Raisio
010 328 5250
myynti@rhv.fi, 
www.rhv.fi

NANO CLEAR -
MENETELMÄ

Lue lisää 
RHV Multifix -
kiviseosmassauksesta 
QR-koodin kautta

kiinteistöjen ulko-ovet
parkkihallit (seinät, lattiat, pylväät jne.)
ikkunan karmit, lattiat jne.
metallirakenteet ja pinnat
teollisuuskohteet (työkoneet, laitteet, rakenteet
jne.)

Suojaa pintoja kulumilta, likaantumiselta ja
hapettumilta.
Helpottaa puhtaanapitoa (vähentää pesuaineiden
tarvetta)
Nopeuttaa puhdistustöitä - säästää aikaa!
Pesun tarve vähenee
Ei vuosiin uudelleenmaalauksen tarvetta 
Palauttaa vanhan maalipinnan väriä
Pinnoite on pitkäikäinen. Ei vuosiin
uudelleenpinnoituksen tarvetta.
Erinomainen yhteensopivuus useimpien pintojen
ja materiaalien kanssa
SÄÄSTÄÄ KUNNOSSAPIDON
KUSTANNUKSISSA!

KÄYTTÖKOHTEET

KIINTEISTÖN PINNAT: 

NC -PINNOITUKSEN HYÖDYT

TERHI KANSONEN
Toimitusjohtaja
040 530 7265

terhi.kansonen@rhv.fi

KRISTER HJORT
Myyntipäällikkö
050 355 4600

krister.hjort@rhv.fi



ESIMERKKEJÄ PINNOITUSTÖISTÄMME

RHV - PALVELUT



MIKSI PINNOITUS?
 
 

Ulko-ovien ongelmat ovat 
auringon aiheuttamat  vauriot,
tummentumat, lika ja pesun 

aiheuttama mekaaninen 
kuluminen. Pinnoituksella 

saavutetaan ylläpidon osalta 
merkittäviä kustannussäästöjä 
ja kohteet pysyvät siisteinä ja

kauniin näköisinä vuosia. 
 

ESIMERKKI-HINNASTO
PARKKIHALLIT

Tarjous on ohjeellinen / ovi. Lopulliset urakkahinnat laskemme aina urakkakohtaisesti
 

TARJOUS 
SUOJAAVA OVIPINNOITUS

NC-Pinnoitus voidaan toteuttaa kunnossapito-
sekä uudiskohteissa
Työ toteutetaan aina avaimet käteen
toteutuksena, johon sisältyy suojaukset, ovien
pesu ja rasvanpoisto sekä itse pinnoitustyö. 
Pinnoitus toteutetaan aina
ruiskutusmenetelmällä. 
Toteutamme kohteissa aina tarvittavat
suojaustyöt
Menetelmä mahdollistaa työn toteuttamisen
nopeasti jolloin ovet saadaan pikaisesti käyttöön. 
Työstä ei aiheudu suurta haittaa kiinteistön
käyttäjille.

51 - 10 ovea
m2 

350,00 / ovi

11 -25 ovea

yli 25 ovea  

320,00 / ovi 

295,00 / ovi
 
 

Hinnat ilmoitettu alv 0%



Mekaaniselle rasitukselle, likaantumiselle ja UV:n haitoille alttiilla pinnoilla tavallisesti
käytetään suojaavia päällystysaineita suojaukseen esim. auringonvalolta,
hapettumiselta, kemiallisilta vaurioilta, korroosiolta. Lisäksi yleisesti toivotaan että
pinnan ulkonäkö on kestävä.
Tavanomaiset teolliset pinnoitteet, mm. maalit ovat tällä hetkellä hyvin alttiita mm.

•UV-säteille
•säänvaihteluille
•happamat sateet
•vesi tuottamille vaurioille
•korroosiolle
•hankaukselle

Nano Clear on kehittynyt pinnoite, joka suojaa materiaaleja paremmin kuin mikä
tahansa olemassa oleva tekniikka. Nano Clear on pysyvä pintamateriaali, joka palauttaa,
parantaa ja lisää vastamaalatun tai erittäin hapettuneen maalinpinnan kestävyyttä +10
vuodella.

TEKNISET OMINAISUUDET
 

• Loistava korroosionkestävyys -
   Ei ruostetta 4000 tunnin suolavesitestin jälkeen

 
• Erittäin loistava hankauksen kestävyys -

   Vain 8.4MG kuluma 1000 pyörähdyksen jälkeen, 1KG
 

• Säänkestävä kiilto -
   99% kiiltoa jäljellä 4000 tunnin jälkeen. Xenon WOM

 
• 1K Pinnoitus, Kovettuu ilmankosteudesta -

   Kosketuskuiva 4 h, täydellinen kovettuminen 24 h
 

• Vähentää uudelleen maalauksen tarvetta jopa 2x-3x -
   Tämä kuvattu tuotteen tutkimusosiossa

 
• Paloluokitus Luokka A/1 -

   Parantaa tulenkestävyyttä ja tulen leviämistä estäviä    
 ominaisuuksia

 
• Huomattavasti matalammat työstökustannukset -

   Vähentää ylläpidon tarvetta pidentämällä uudelleen    
 pinnoituksen tarvetta

OHJEET JA
TEKNISET TIEDOT



korroosionkestävyys, naarmuuntumiskestävyys, 
kemiallinen kestävyys ja UV-kestävyys. 
Se merkitsee myös alhaista pintaenergiaa, veden hylkimistä (hydrofobista). Lisäksi korkea
silloitustiheys edistää jään, lian, jarrupölyn ja jopa betonipölyn irtoamista.

Nano-Clear® NCI on valmistettu käyttämällä omia 3D nanorakenteisia polymeerejä - tuottaen
äärimmäisiä silloitustiheyksiä.
NCI tarjoaa äärimmäisen korroosion- ja hankauskestävyyden, kemiallisen- ja UV-kestävyyden sekä
vähentää pinnan ylläpidon tarvetta. NCI tunkeutuu syvälle juuri maalattujen tai erittäin hapettuneiden
maalien huokosiin parantaen väriä ja kiiltoa. NCI parantaa merkittävästi pinnan kovuutta sekä kemiallista
ja pitkäaikaista UV-kestävyyttä.
 
Vaikka tuote kuivuu nopeasti (4h), NCI pysyy kuitenkin joustavana. Tämä teräslevy on pinnoitettu
epoksilla ja sen jälkeen NCI:llä. Taitteen jälkeen pinnassa ei ole halkeamia tai muita vaurioita
 

Nano-Clear on yksikomponenttinen ilman kosteudesta kovettuva, korkeasti ristisilloitettu polyuretaani /
polyurea-hybridi nanopinnoite.

MIKSI SILLOITUSTIHEYS ON TÄRKEÄ?
Päällysteissä on "rakennuspalikoita" funktionaalisissa ryhmissä. Näiden ryhmien kemiallinen reaktio 
muodostaa kovettumisen aikana verkon.  Useimmissa perinteisissä 
polymeereissä verkko on lineaarinen molekyyliketju, jolla on alhainen 
silloitustiheys. Sitä vastoin NCI on "nano-strukturoitu” ja näin on  saatu 
3D-molekyyli arkkitehtooniseksi. 3D-polymeeriverkostossa on eksponentiaalisesti 
suurempi määrä silloittuneita kohtia. 
Tuloksena on tiukasti neulottu verkko ennen näkemättömällä DMA-tiheydellä.
Korkea silloitustiheys tarjoaa erittäin toimivat pintaominaisuudet, mm. 

Tästä poikkeuksellisen korkeasta silloitustiheydestä on testitietoa, jotka osoittavat, että NCI on maailman
paras pinnoite, joka suojaa pintaa naarmuilta, hankaukselta ja kemikaaleilta. Pinnoitus lisää huomattavasti
säänkestävyyttä. NCI palauttaa värin, kiillon, pinnan kovuuden ja pidentää tavanomaisten pinnoitteiden
pintamateriaalia kymmenellä vuodella. NCI tarjoaa suojan kaikissa lämpötiloissa. Nopea kovettumaan ja
vahvistaa maalattua pintaa. palauttaa värin vanhoihin pintoihin. 
Huomioitavaa: NCI pitää asentaa pinnalle ennen kuin vanha pinta alkaa hilseilemään tai kuoriutumaan. NCI
ei ole ruosteenmuuntoaine. Kuoriutunut hilseilevä maali pitää poistaa ja uudelleenmaalata ennen NCI
pinnoitteen asennusta. Maalin tulee olla hyvin kiinnittyvää.

SOVELTUVUUS
Uusille sekä erittäin hapettuneille pinnoille: Esimerkikisi 2K epoksipinnoille, 2K polyuretaanipinnoille,
jauhepäällysteille, polyesteripinnoille, lateksille, lasikuitupinnoille, anodisuidulle alumiinille (filiformisen
korroosion estämiseksi jne.
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