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Tiukkenevat hygieniavaatimukset elintarvike-, kemikaali- ja 
lääketeollisuudessa yhdistettynä turvalliseen työympäris-
töön asettavat tiukat vaatimukset lattiapinnoitteille. 

Niiden tulee kestää iskuja raskaista esineistä, painavien 
teräspyöräkärryjen liikkumista sekä eri materiaalien ja 
lavojen raahaamista  pinnalla ja agressiivisten kemikaalien 
roiskumista lattialle. Niiden tulee myös kestää erittäin 
kylmiä tai kuumia olosuhteita. Kuitenkin lattiapinnan tulee 
pysyä kestävänä, helposti puhtaana pidettävänä ilman 
liukastumisriskiä ja näyttää hyvältä vuosien ajan.

Tällaiseen RINOLCRETE on suunniteltu!

Noin 30 vuoden kehityksen aikana polyuretaanimassoista 
on tullut perustuote, joka parhaiten kestää elintarvike-, 
kemikaali- ja lääketeollisuuden sekä muiden vastaavien 
teollisuuskohteiden asettamat vaatimukset lattiapinnalle. 

Näillä tuotteilla on ylittämätön yhdistelmä sitkeyttä, 
pitkäaikaiskestävyyttä ja kemikaalien kestoa.

Menestyksekkään historiansa polyuretaaniteknologiassa 
ja tuotekehityksessä pohjalta, RINOL, maailman johtava 
teollisuuslattiayritys, on kehittänyt RINOLCRETEn, 
tehokkaan polyuretaanimassan.

RINOLCRETE - edut:

Nopea asentaa

• kestää alustan kosteutta - voidaan levittää jo 7
päivän ikäiselle betonipinnalle

• nopeasti kovettuva - kävelynkestävä 12
tunnissa ja valmis täyteen käyttöön noin 48
tunnissa

Pitkäikäinen

• kestää raskasta liikennettä - jopa teräspyöräkärryjä
• erittäin korkea iskunkestävyys
• jatkuvat lämpövaihtelut eivät vaikuta pinnoitteeseen
• kestää lämpöshokkeja
• erinomainen kemiallinen kestävyys:
• kestää lähes kaikkia happoja, alkaleja, suoloja ja

orgaanisia liuotteita
• kestää lämpötiloja välillä -40°C... +120°C
• kestää 90°C kuumaa vettä ja 120°C vesihöyryä

hygienia ja turvallisuus

• RINOLCRETE lattia täyttää EU:n hygienia-
vaatimukset elintarvikekohteisiin

• ei salli bakteerien kasvua pinnallaan
• helppo puhdistaa teollisuuspesuaineilla,

sterilointiaineilla, korkeapaine- tai höyrypesulla
• ei tahraannu eikä pölyä
• ei ole märkänäkään liukas



RINOLCRETE
Täydellinen tuote täyttämään 
vaatimuksenne

RINOLCRETE Standard on itsetasoittuva 
polyuretaanipinnoite. Se on suunniteltu 
käytettäväksi kuivissa kohteissa, 
pakkaamoissa, varastoissa ja alueilla, joilla 
lattialle joutuu vain satunnaisia roiskeita ja 
kuormitus on keskiraskaasta raskaaseen. 

paksuus 3 - 4 mm. 

RINOLCRETE Heavy Duty on polyure-
taanihiertomassa, joka on suunniteltu 
kohteisiin, joissa lattia voi olla märkä ja 
joissa lattiaan kohdistuu raskasta 
mekaanista tai lämpö- tai kemikaali-
rasitusta. 

Paksuus 6 - 9 mm

RINOLCRETE Anti-Slip on polyuretaani-
hiertomassa. Se on suunniteltu märille 
lattioille, pakkaus- ja varastotiloihin, joissa 
lattialle voi tulla satunnaisroiskeita ja 
kulutus on keskiraskaasta raskaaseen. 
Tuotteen liukastumisenesto-ominaisuuksia 
on kehitetty niin, että liukastumisriski on 
mahdollisimman pieni.

Paksuus 3 - 9 mm
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RINOLCRETE on saatavana 6 eri standardisävyssä. Muitakin sävyjä on mahdollista saada. Alla olevat sävyt 
ovat vain suuntaa antavia johtuen painoteknisistä syistä.
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RINOLCRETE
Standard

RINOLCRETE
Heavy Duty

RINOLCRETE
Anti-Slip

Käyttökohteet

tuotantotilat wet / dry wet / dry wet / dry

lämmönkestävyys 90°C 120°C 90°C

liukastumisluokka R10

liukastumisluokka R11

liukastumisluokka R12

liukastumisluokka R13

kemikaalikestävyys (täydempi luettelo saatavana)

Etikkahappo 60%

Sitrushappo 50%

Kloorihappo 37%

Vetyperoksidi 35%

Etanolil

Maitohappo 90%

Typpihappo 50%

Fosforihappo 80%

Natriumhydroksidi 50%

Natriumhypokloridi 15%

Rikkihappo 70%

• sitkeä ja kulutusta kestävä
• hyvä iskunkestävyys
• kestää lämpöshokkeja
• ei tahraannu
• ei tue bakteerikasvua
• helposti puhtaanapidettävä sileä pinta
• ei pölyä
• kestää lähes kaikkia kemikaaleja

Käyttökohteita

• teollisuuslattiat keskiraskaasta
raskaaseen käyttöön

• elintarviketeollisuuden kuivat
tuotantotilat

• ruokien ja juomien pakkaus- ja
säilytysalueet sekä varastot

• kemikaali- ja lääketeollisuuden tuotanto-
ja varastotilat•

•

RINOLCRETE Heavy Duty on 6-9 mm 
paksuna levitettävä polyuretaanihiertomassa, 
joka on suunniteltu kohteisiin, joissa lattia voi 
olla märkä ja joissa lattiaan kohdistuu 
raskasta mekaanista tai lämpö- tai 
kemikaalirasitusta.

Järjestelmän paksuus noin 6 - 9 mm

Hyödyt

• erittäin sitkeä ja kulutusta kestävä
• erittäin hyvä iskunkestävyys
• korkea lämmön ja lämpöshokkien 

kestävyys
• ei tahraannu
• ei tue bakteerikasvua
• helppo puhdistaa - voi käyttää myös 

höyrypesua
• ei pölyä
• kestää lähes kaikkia kemikaaleja

Käyttökohteita
• raskaan käytön teollisuuslattiat
• elintarviketeollisuuden märät

tuotantotilat
• lihan ja kalan käsittelytilat
• valmisruokateollisuuden tilat
• meijerit, panimot, viinitilat
• virvoitusjuomateollisuus
• sokeriteollisuus ja makeisten

tuotantotilat
• kemikaali- ja lääketeollisuuden tuotanto- 

ja varastotilat

RINOLCRETE Anti-Slip on 3-9 mm paksuna 
levitettävä polyuretaanihiertomassa. Se on 
suunniteltu märille lattioille, pakkaus- ja 
varastotiloihin, joissa lattialle voi tulla 
satunnaisroiskeita ja kulutus on keski-
raskaasta raskaaseen. Tuotteen liukastu-
misenesto-ominaisuuksia on kehitetty niin, 
että liukastumisriski on mahdollisimman pieni

Järjestelmän paksuus noin 3 - 9 mm

Hyödyt

• sitkeä ja kulutusta kestävä
• hyvä iskunkestävyys
• kestää lämpöshokkeja
• ei tahraannu
• ei tue bakteerikasvua
• helposti puhtaanapidettävä sileä pinta
• ei pölyä
• kestää lähes kaikkia kemikaaleja

Käyttökohteita

• teollisuuslattiat keskiraskaasta
raskaaseen käyttöön

• elintarviketeollisuuden kuivat ja märät
tuotantotilat

• ruokien ja juomien pakkaus- ja säilytys-
alueet sekä varastot

• lihanjalostusteollisuus
• suurkeittiöt
• kemikaali- ja lääketeollisuuden tuotanto- 

ja varastotilat

RINOLCRETE - järjestelmät:

RINOLCRETE Standard on itsetasoittuva 
polyuretaanipinnoite, joka levitetään 3-4 mm 
paksuna kerrroksena. Se on suunniteltu 
käytettäväksi kuivissa kohteissa, 
pakkaamoissa, varastoissa ja alueilla, joilla 
lattialle joutuu vain satunnaisia roiskeita ja 
kuormitus on keskiraskaasta raskaaseen. 

Järjestelmän paksuus noin 3 - 4 mm

Hyödyt



Pinnoite 
RINOLPU-C560
Pohjuste 
RINOLPU-P250
Alusta
min. 1,5N/mm2 

RINOLCRETE Standard

RINOLCRETE Heavy Duty

RINOLCRETE Anti-Slip

Hiertomassa 
RINOLPU-C550
Pohjuste 
RINOLPU-P250
Alusta
min. 1,5N/mm2

Pintalakka 
RINOLPU-C565
Pinnoite 
RINOLPU-C560
Pohjuste 
RINOLPU-P250
Alusta
min. 1,5N/mm2 



RCR Group 

The RCR Group - the market leader in industrial floors and coatings, 
certified according to DIN EN ISO 9001 - is represented in many 
countries in Europe and has a comprehensive network of competent 
and market expierienced partners for all types of industrial floors.  

In the framework of our modular system, we can offer you a 
comprehensive complete system of industrial floors: 
From reinforced and non-reinforced sole plates, concrete 
floors and various types of wear layers through to individual highly 
complex synthetic resin coatings for superior demands. • 

Wherever you are located, you will always find a partner of the 
RCR Group in your vicinity, who offers you a complete service.
The RINOL specialists are your competent contact partners: 
from the planning phase and consulting with regard to the requirements to be fulfilled in your branch, through the timely and professional 
application, to the execution of the complete maintenance and servicing work. Our coating systems are the result of decades of experien-
ce and constant development work in our laboratory. 

Of course, are all systems continuously tested from independent experts and have in adition all relevant international testing reports and 
certificates 

IMPORTANT NOTE:
Whilst all reasonable care is taken in compiling technical data on the company‘s products, all recommendations or suggestions regarding the use of such products are made without guarantee since the 
condi tions of use are beyond the control of the company. lt is the customer‘s responsibility to satisfy himself that each product is fit for the purpose for which he intends to use it and that the actual conditions 
of use are suitable. Printing errors, mistakes and changes reserved. The latest technical product data sheets are to be observed. Version / Status 1.0 / 01.2020

DO YOU WANT MORE INFORMATIONS? 

Should you want more detailed information about our complete answers 
to flooring problems, please give us a call or sent us an e-mail.  

Valmistaja

RCR Flooring Products Italia Srl 
Via Chiarugi 76/U
I - 45100 Rovigo 
Italia

Tel.: +39 (0) 425 411 200 
Fax: +39 (0) 425 411 222

info@rinol.it
www.rinol.it

Edustaja Suomessa

PiiMat Oy
Posti: PL 103, 02231 Espoo
Käynti: Santaradantie 7 E 143, 
01370 Vantaa

Puhelin: +358 10 517 3300

posti@piimat.fi 
www.piimat.fi




