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Betonitasojen huolto-ohjeet 
 
Betonitasot pinnoitetaan tehtaalla polymeeripinnoitteella, joka suojaa betonin pintaa likaantumiselta, 
liuottimilta ja kemiallisesti haitallisilta aineilta. Pinta ei vaadi toistuvia hoitotoimenpiteitä, jos siihen ei 
ole käytössä tullut mitään vauriota. Puhdistus tavanomaisilla pesuaineilla riittää. 
 
Käytössä tasot voivat likaantua, niihin voi tulla naarmuja ja niitä voidaan kolhia. Lisäksi kuumat astiat 
saattavat jättää pintaan jälkiä. 
 
Likaantuminen 
 
Likaantuminen ja vaikeasti poistettavat tahrat liittyvät oleellisesti pinnan kiiltoasteeseen. Mitä 
matempi pinta on, sitä herkemmin se likaantuu, kun lika tarttuu karkeaan mattapintaan. Tämä 
ongelma koskee kaikkia mattapintaisia materiaaleja, ei pelkästään betonitasoja. Betonipinnan 
kiiltoaste sovitaan tilauksen yhteydessä. Valittava kiiltoaste riippuu likaantumiskuormasta ja 
porrasaskelmien osalta myös pinnan liukkaudesta. 
 
Mattapinta on pidettävissä puhtaana, jos tahra pestään pois runsaalla vedellä ja pesuaineella heti 
vahingon tapahduttua. Jos tahra ehtii kuivua, jälki jää pysyväksi. Hankaavia puhdistusaineita voi 
käyttää, mutta hankaamisesta voi jäädä jälki. Mattapinta sopii kotitaloudessa esimerkiksi pöytiin, 
porrasaskelmiin ja takkatasoihin. 
 
Puolimatta pinta voidaan puhdistaa ennalleen, vaikka tahra kuivuisi tason pintaan. Yleensä riittää 
pesu vedellä ja pesuaineella. Puolimatta pinta sopii vaativiin olosuhteisiin kuten esimerkiksi 
keittiötasoihin, kylpyhuonetasoihin ja ravintoloiden pöytiin, baaritiskeihin ja WC-tiloihin. 
 
Pintaan kuivuneet punaviini- , sinappi- ja kahvitahrat saattavat jättää pintaan pesun jälkeen heikon 
jäljen, joka on poistettavissa hankausaineella tai -lapulla. Jos hankaaminen heikentää pinnan 
kiiltoastetta, meiltä voi tilata hiomakiekkoja, joilla kiilto saadaan palautetuksi. 
 
Jos märkä valurauta-astia jätetään tason päälle niin pitkäksi aikaa, että se alkaa ruostua, tarttuu 
ruoste myös tasoon. Ruoste ei lähde pinnasta pesemällä, vaan tarvitaan hankausta. Myös tähän 
sopivia hiomakiekkoja on saatavana meiltä. 
 
Vesijohtovesi sisältää liuennutta kalkkia. Jos veden annetaan kuivua tason pinnalle pyyhkimättä, 
kalkki pelkistyy ja näkyy pinnassa valkoisina tahroina. Tahrat näkyvät korostetusti tummissa 
pinnoissa. Kalkkitahrat eivät lähde pois pesemällä, vaan ne pitää hioa samalla tavalla kuin 
ruostetahrat. Toinen vaihtoehto on liottaa niitä ensin etikalla. Kalkki liukenee etikkaan, jonka jälkeen 
tahrat voidaan pestä pois vedellä. Pintaa pitää kostuttaa tai etikka voidaan peittää kelmulla 
kuivumisen estämiseksi. 
 
Jos tason pinta piinttyy ajan kuluessa, se voidaan tuunata paikalla puhtaaksi. Tarkempia ohjeita ja 
tarvikkeita saa meiltä. 
 
Naarmut 
 
Pinnoitteeseen tulee käytössä naarmuja, jos tasoa naarmutetaan jollain terävällä esineellä. Naarmu 
näkyy vähemmän, jos naarmuun jäävä valkoinen jauhe pestään pois vedellä. Jos naarmu ei ole 
vahingoittanut pinnoitteen alla olevaa betonia, se voidaan yleensä hioa paikalla pois ilman 
uudelleenpinnoitusta. Sopivin kone on pyörivä epäkeskohiomakone. Naarmu hiotaan ensin pois 
hiomalaikalla, jonka karkeus on 400 (esim. Festo Granat), ja kiiltoaste palautetaan karkeuksilla 1000 
ja 3000 (esim. Festo Platin). Pääkaupunkiseudulla on saatavana myös tuunauspalvelua 
ammattimiehen suorittamana. 
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Kolot ja lohkeamat 
 
Tasoon voi tulla koloja ja lohkeamia, jos sitä kolhitaan jollain painavalla esineellä. Vaurioita voi 
syntyä myös sisäänkannon yhteydessä. Ne voidaan yleensä korjata paikalla, mutta täysin 
näkymättömiksi niitä ei saa. 
 
Korjaustarvikkeita ja korjausohjeita on saatavana meiltä. Pääkaupunkiseudulla on saatavana myös 
korjauspalvelua ammattimiehen suorittamana. 
 
Kuumat astiat 
 
Kuumien astioiden alla suositellaan käytettäväksi pannunalustoja. Astiat saattavat jättää 
pinnoitteeseen jälkiä, joita ei voida hioa pois. Uunissa kuumennetut hyvin kuumat astiat saattavat 
vahingoittaa pinnoitetta. 


