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Mikä on Design-betonilattia?
Tämä on kysymys, joka usein esitetään. Mitään 
virallista määritelmää en ole löytänyt, mutta 
itse olen mielessäni jakanut betonilattiat kol-
meen ryhmään: betonilattiat, teollisuuslattiat 
ja Design-lattiat.

Normaalin betonilattian tärkein tehtävä 
on kuormien kantaminen. Lopputuloksena 
betonilattian päälle voi tulla jokin pinnoite tai 
päällyste, mutta itse betonilattia on rakenne, 
joka suunnitellaan sille tulevien kuormitusten 
sekä muiden, esimerkiksi rakennusfysikaalisten 
vaatimusten pohjalta.

Seuraava aste on teollisuuslattia. Sen tulee 
luonnollisesti kestää kuormitusten aiheutta-
mat rasitukset, mutta niiden lisäksi itse lattia-
pinnalle asetetaan joitain erityisvaatimuksia. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi kulutuksen-
kestävyys, iskujen kestävyys tai vaikkapa palo-
luokkavaatimus, jota ei perinteisillä polymeeri-
pinnoitteilla saada aikaan. Nämä vaatimukset 
edellyttävät itse betonilattian suunnittelun 
lisäksi myös pintarakenteen oikeaa valintaa 
– oli sitten kyse sirotteista tai kovabetonista 
tai vaikkapa pinnan kemiallisesta käsittelystä. 
Joissakin tapauksissa nämä vaatimukset edel-
lyttävät erillisen polymeeripinnoitteen käyttä-
mistä, mutta niihin en tässä artikkelissa puutu. 
Teollisuuslattia on sanastossani yleisnimike, 
joka sisältää myös pysäköintihallit, logistiikka-
terminaalit ja vastaavat kohteet – siis yleisesti 
betonilattiat, joiden betonipinnalle asetetaan 
erityisvaatimuksia.

Näyttäviä lattioita betonista
– Design-betonilattiat

Olen pari kertaa aikaisemmin kirjoittanut otsikon aiheesta Beto-
ni-lehdessä (2/2009 ja 4/2015). Design-betonilattioiden kiinnostus 
tilaaja- ja arkkitehtikunnassa on viime aikoina lisääntynyt, joten 
on tarpeen päivittää joitakin asioita. Design-betonilattioiden osalta 
korostuvat sekä itse lattiatyypin valinta ja toteuttaminen kuin 
myös oikea huolto- ja kunnossapito. Näihin aiheisiin keskityn 
tässä artikkelissa enemmän.

Korkein aste betonilattioissa ovat Design-lat-
tiat. Myös niiden tulee täyttää edellä olevien 
kahden ryhmän vaatimukset, kuormitusten 
kestävyys ja pinnan kestävyys. Design-lattioille 
tulee näiden lisäksi vielä ulkonäkövaatimus 
eli ne ovat näistä kolmesta ryhmästä kaikkein 
vaativimpia.

Peruslähtökohdat suunnitteluun
Design-lattioita suunnitellaan nykyään julkis-
ten tilojen lisäksi myös asuinrakennuskohtei-
siin, joissa ulkonäön lisäksi tärkeimpiä asioita 
lattiatyypin valinnassa on sen puhtaanpidon 
helppous. Suuremmissa julkisissa kohteissa, 
joissa on paljon liikennettä, korostuu myös 
lattian kulutuksenkestävyys. Saksalaisten 
ohjeiden mukaan jo 100 päivittäisen jalan-
kulkijan aiheuttama kulutus nostaa lattian 
II-kulutusluokkaan ja lattian pintamateriaali 
on valittava sen mukaisesti.

Puhtaanapidon ja huollon osalta Design-lat-
tioiden suunnittelussa on kaksi tärkeää asiaa, 
jotka tulee huomioida, oli sitten kyse omasta 
olohuoneesta tai teatterin aulatiloista. Betoni-
lattia ei kestä happoja eli pinta on käsiteltävä 
niin, etteivät mahdolliset lattialle kaatuvat 
punaviini, maito, kahvi tai citrusmehut pääse 
välittömästi imeytymään lattiaan. Niiden hapot 
ovat ”myrkkyä” betonille. Tämä on huomioitava 
myös lattian hoito-ohjetta laadittaessa.

Toinen muistettava asia on, että betoni on 
”luonnontuote”. Vaikka väripigmenttien avulla 
päästäänkin melko tasaiseen sävyyn, vaikuttaa 
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1,2 Saumaton hiottu mosaiikkibetonilattia on kestävä 

ja helppohoitoinen. Vantaalla Fazerin uuden vierai-

lukeskuksen Fazer Experiencen näyttävät vaaleat 

lattiat on tehty Granidur-menetelmällä. Kohteen 

on suunnitellut Arkkitehtitoimisto K2S Oy.  
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lopputulokseen niin moni tekijä (raaka-aineet, 
kosteusolosuhteet, alusmateriaalin laatu yms.), 
ettei tuotetoimittajan mallipalan avulla saa täs-
mällistä kuvaa lopullisen pinnan laadusta. Vain 
kohteessa juuri siihen tarkoitetuilla tuotteilla ja 
työmenetelmillä tehty mallialue antaa parhaan 
kuvan tavoiteltavasta lopputuloksesta.

Värilliset sirote- tai kovabetonilattiat
Värilliset kuivasirotelattiat olivat aiemmin yleisiä 
ns. arkkitehtonisissa lattioissa. Sirote on käytän-
nössä noin 2–3 mm paksu kerros ja erityisesti 
kovan kulutuksen lattioissa saattaa joidenkin 
vuosien kuluttua näkyä selkeitä värieroja, kun 
alusbetoni alkaa paistaa läpi. Lisäksi sirote on 
herkempi työvirheille – joillain alueilla on enem-
män sirotetta kuin toisilla alueilla. Sirotteiden 
käyttö Design-lattioissa onkin vähentynyt ja 
on siirrytty paksumpiin sementtipohjaisiin 
Design-lattioihin. Toisaalta jäljempänä esitetty 
pintojen kiillotustekniikka on jälleen lisännyt 
kiinnostusta sirotelattioihin Design-lattiana.

Yksinkertaisimmillaan tällainen paksumpi 
ratkaisu on kovabetonipintaus. Perusraaka-ai-
neet ovat samat kuin sirotelattiassa, mutta run-
koaineksen raekoko on suurempi ja massaan 
on lisätty kutistumia ja halkeilua vähentäviä 

Näyttäviä lattioita betonista – Design-betonilattiat

ainesosia. Kovabetonipintauksella saadaan 
aikaan tasavärisempi pinta kuin sirotteilla. 
10–15 mm:n paksuinen pinta ei myöskään kulu 
niin, että alla oleva perusbetoni tulisi näkyviin. 
Kovabetonipintaus voidaan tehdä sekä tuoreelle 
betonipinnalle että vanhalle betonipinnalle. 
Kovabetonipintauksella lattiapinnasta saa-
daan myös varmemmin tasainen kuin paksulla 
perusbetonilla.

Niin perusbetonille kuin sirote- tai kovabe-
tonipinnalle Design-lattiana suosittelen vii-
meistelyksi aina vähintään silikaattikäsittelyä. 
Silikaattikäsittely vähentää nesteiden ja lian 
tunkeutumista lattiapintaan sekä vähentää 
pinnan pölyämistä. Näin lattia on helpompi 
pitää hyvässä kunnossa. Pelkkä silikaattikäsit-
tely ei anna pinnalle merkittävästi lisää näyttä-
vyyttä – vain hieman lisää kiiltoa alkuvaiheessa. 
Design-lattiakohteissa silikaattikäsittelyyn 
yhdistetään usein lattian hionta tai kiillotus. 
Hionnan määrä ja hiontalaikkojen karkeus 
määrittelevät pinnan lopullisen ulkonäön. 
Sirotepinnoille ei niiden kovan pintakerrok-
sen ohuudesta johtuen suositella kuin kevyttä 
hiontaa ja kiillotusta, kovabetonipintoja sen 
sijaan voidaan hioa enemmän.

Kehittyneet kovabetonilattiat
Kovabetonipintaus on perinteisesti ollut tuote 
ankaran kulutuksen lattioille. Betonipintojen 
yleistyessä myös Design-lattioissa, ovat valmista-
jat kehittäneet tuotteitaan kahdella eri suunnalla 
– hierrettävät ja hiottavat kovabetonilattiat.

Hierrettäviä Design-lattioita on kehitetty 
yhteistyössä tilaajien ja suunnittelijoiden 
kanssa. Saksalainen sirote- ja kovabetonituot-
teiden valmistaja Korodur kehitti hierrettävän 
Design-lattiansa yhdessä italialaisen arkki-
tehdin Alessandro Copettin kanssa. Copetti 
on innostunut ja kiinnostunut erityisesti 
materiaaleista ja niiden yhdistämisestä sekä 
muodon että värien suhteen. Tämän yhteis-
työn tuloksen syntyi tuote/konsepti nimeltään 
Korodur Copetti Floor, jossa kovabetonin hyvät 
kulutuksenkesto-ominaisuudet on täydennetty 
raaka-aineilla, joilla tuotteisiin saadaan näyt-
tävyyttä. KCF-pinta hierretään, jolloin se jää 
betonimaiseksi, mutta levitystyön yhteydessä 
eri menetelmin pintaan saadaan elävyyttä eikä 
se ole tasaisen harmaa. KCF-lattiaa voidaan 
myös kiillottaa, mutta yleisimmin pinta halu-
taan pilvimäisenä mattapintana.

Hierretty Design-lattiapinta on lyönyt läpi 
erityisesti galleria- ja museokohteissa, kuten 
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3 Kangasalan Huutjärven kappelin uusi betonilat-

tia. Kiiltaväksi hiotussa betonilattiassa on Siblandin 

erikoisbetonituote Extreme Style.

4 Värjätty ja hiottu betonilattia on kestävä ja näyttävä.

5 Lattia voidaan hioa haluttuun kiiltoasteeseen ja 

karheuteen. Eri käsittelyin se saadaan myös hierrettyä 

pilvimäiseksi tai muuten ilmeikkääksi pinnaksi.
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Vektia, jossa sävyksi valittiin vaalean harmaa 
sekä Ateneumin taidemuseo, jossa urakoitsija 
yhdessä arkkitehdin kanssa valitsi hieman ant-
rasiittia vaaleamman sävyn sekoittamalla kahta 
eri sävyä keskenään.

Perinteinen hiottu Design-lattia on usein 
aiemmin tehty mosaiikkibetonilaatoilla. Tällai-
sessa laattaratkaisuissa haasteeksi muodostuvat 
laattasaumat. Tästä syystä on kehitetty sau-
maton paikallavalettava mosaiikkibetonilattia. 
Tällaisten saumattomien Granidur-lattioiden 
kysyntä on kasvanut kiihtyvää vauhtia. Vuonna 
2016 valmistuneita Granidur-lattiakohteita ovat 
mm. Fazerin uusi vierailukeskus Fazer Expe-
rience Vantaalla, Dipolin saneeraus Espoossa ja 
Jyväskylän yliopiston Ilokivi. Näissä kohteissa 
kussakin on oma värimaailmansa tilaajan ja 
arkkitehdin tavoitteiden mukaisesti. Lopul-
linen ulkonäkö tulee, paitsi raaka-aineiden 
vaihteluista, myös hiontamäärien ja hionta-
karkeuksien mukaan.

Modernit Design-betonit
Modernit Design-betonit vastaavat raaka-aineil-
taan betonia, mutta käyttötavaltaan pinnoitteita. 
Tähän luokkaan voisi laskea kuuluvaksi myös 
edellä mainitut erityyppiset kovabetoniratkai-
sut, mutta ne ovat kuitenkin enemmän vanhan 
kehittämistä kuin täysin uusia tuotteita. Uusien 
Design-lattiatuotteiden kehittäminen on lähte-
nyt betonin perusominaisuudesta ”betoni hal-

keaa aina”, joka Design-lattioissa ei ole haluttu 
ominaisuus. Betonilattian halkeilua voidaan 
hallita useilla eri tavoilla, mutta lähes väistä-
mättä vähintään jonkinasteista hiushalkeilua 
lattioissa havaitaan – ja sallitaan.

Tämän riskin vähentämiseksi ja myös työ-
tekniikoiden helpottamiseksi on kehitetty täysin 
uusi Design-lattiatuote TRU. TRU:n raaka-ai-
neena on amerikkalainen erikoissementti, joka 
käyttää veden erittäin tehokkaasti reaktioonsa 
ja valmis lattia on käytännössä lähes kutistu-
maton. TRU on helppo levittää ja lopullinen 
pinta aikaansaadaan yleensä kiillottamalla. 
Joissakin tapauksissa erikoisempia runkoai-
nesmateriaaleja (esim. lasia) käytettäessä pinta 
hiotaan ja kiillotetaan.

Kiillotetut / hiotut betonilattiat
Selkein kasvu viime aikoina on ollut kiillote-
tuilla ja hiotuilla betonilattioilla. Yksinkertai-
simmillaan puhutaan silikaattikäsittelystä + 
hionnasta. Tilaajat ja suunnittelijat ovat nyt 
entistä vaativampia lopputuloksen suhteen. 
Ongelmana on ollut, ettei tällaiselle lattialle 
Suomessa ole mitään tarkkoja määrityksiä. Eri 
toimittajat myyvät tuotteita ja/tai lattiaa eri 
nimikkeillä, mitkä eivät selkeästi kuvaa loppu-
tulosta tai laatua. Puhutaan yleisesti hiotuista, 
kiillotetuista tai kiiltohiotuista lattioista tai jopa 
tuotenimikkeillä, jotka eivät välttämättä kerro 
millainen lattia lopulta on.

Näyttäviä lattioita betonista – Design-betonilattiat
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6,7 Helsingin keskustan Elisa Corner-myymälän lat-

tiassa on käytetty KCF-pintausta. KCF-pinta hierretään, 

jolloin se jää betonimaiseksi, mutta levitystyön yhtey-

dessä eri menetelmin pintaan saadaan elävyyttä eikä 

se ole tasaisen harmaa eikä betonin kiviainesta hiota 

kokonaan näkyviin. 15 mm:n paksuisella kovabetoni-

pintauksella on hyvät kulutuksenkesto-ominaisuudet 

ja betonimassaa on täydennetty raaka-aineilla, joilla 

tuotteisiin saadaan näyttävyyttä. 

8 Mattahiotussa betonilattiassa on Siblandin eri-

koisbetonituote Sibextreme terrazzo.

9 Kiiltäväksi hiottu betonilattia on näyttävä myös 

kodeissa ja toimistoissa.
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Bermanto Oy on ottanut käyttöön hiotuissa 
Design-lattioissaan luokituksen, joka pohjautuu 
CPC:n luokituksiin (Concrete Polishing Counsil, 
USA). Luokituksessa Design-lattia määritellään 
kahdella kriteerillä: ulkonäkö (eli käytännössä 
hionta-aste) ja kiiltoaste.

Ulkonäkö määritellään kirjainmerkinnällä 
alla olevan taulukon mukaisesti.

Ulkonäkö kuvaa lähinnä sitä kuinka syvälle 
hiotaan ja kuinka karkea kiviaines tulee näky-
viin. Taulukon arvot ovat suuntaa antavia, sillä 
lopputulokseen vaikuttaa myös se millaista 
materiaalia hiotaan. Jos hiotaan perusbeto-
nia, jossa on käytetty #16 mm kiviainesta tai 
jos hiotaan kovabetonia, jossa on käytetty #5 
mm kiviainesta – lopputulos on erinäköinen 
vaikka hiontasyvyys olisi sama. Toisaalta iso-
kivisempää massaa tulee hioa enemmän, jotta 
kiviaines saadaan kunnolla näkyviin.

Tilaajan tulisi määrittää pinnan ulkonäkö-
toive karkeasti taulukon ulkonäkökohdan eli 
”miltä pinta näyttää” mukaan ja sen jälkeen 

mallihionnan avulla yhdesä valmistajien kanssa 
etsitään haluttu lopputulos.

Kiiltoaste määritellään numerolla viereisen 
sivun taulukon mukaisesti.

Kiiltoastetta arvioitaessa on tärkeää, että se 
tehdään ennen mahdollisten pintamateriaalien 
(esim. vahojen) levittämistä. Pintamateriaalit 
vaikuttavat lattian luovutusvaiheessa sen 
kiiltoon, mutta on huomioitava että jo muu-
taman kuukauden käytön jälkeen kiiltoaste 
on muuttunut. 

Luokka Nimitys
Keskimääräinen 

hiontasyvyys Ulkonäkö – miltä pinta näyttää

A Hieno < 1 mm Pilvimäinen, vain satunnaisesti hyvin hienoja rakeita

B Pippuri-suola 1–2 mm Hieno kiviaines + satunnaisesti keskikarkeita rakeita

C Keskikarkea 3–4 mm Keskikokoiset rakeet + satunnaisesti karkeampia

D Karkea 5–7 mm Karkea runkoaines näkyvissä

ULKONÄÖN MÄÄRITTÄMINEN

10

11

10 Metallilistoilla pintabetonilattia voidaan jakaa 

osiin. Kuvassa käynnissä primerin levitys 

11 Hiottu metallilista ja lattiapinta.

12 Porchen myymälä Saksassa. Hiotussa Korodurin  

Granidur mosaiikkibetonilattiassa on sävynä vaalea 

harmaa ja antrasiitti.

Näyttäviä lattioita betonista – Design-betonilattiat



451 2017

K
or

od
u

r 
Lt

d

Luokka Nimitys Kuvaus Kiiltoaste Hiontakarkeus Hiontakerrat

1 Matta
Suoraan ylhäältä katsoen lattiasta ei näy 
käytännössä lainkaan heijastusta

- ≤ 100 ≤ 4

2 Satiini
Muutaman metrin päästä katsoen lattiasta näkyy 
lievää heijastusta

40–50 100…400 5

3 Puolikiiltävä
Muutaman metrin päästä katsoen sivulta ja ylhäältä 
tuleva valo heijastuu lattiasta selvästi

50–60 ≥ 800 6

4 Kiiltävä
Suoraan ylhäältä katsottuna näyttää kuin katsoisi 
peiliin, terävä kuva. Kauempaa katsoen lattia näyttää 
märältä. Hiontakarkeus on jopa 3000

60–80 > 800 ≥ 7

KIILTOASTEEN MÄÄRITTÄMINEN

12

Näyttäviä lattioita betonista – Design-betonilattiat
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Maailmalla on käytössä kiiltoastemitta-
reita, jotka pystyvät mittaamaan varsinaisen 
lattian kiiltoasteen myös pintamateriaalien 
läpi – toivottavasti tällaisia saadaan nopeasti 
myös Suomen markkinoille.

Kuten hiontasyvyyden osalta myös kiilto-
asteen osalta taulukon arvot (karkeus ja hion-
takerrat) ovat suuntaa antavia. On kuitenkin 
tarpeen jo tarjouspyyntövaiheessa määritellä 
taso mihin pyritään (esim. A1 tai C4), jolloin 
jokainen vastuullinen urakoitsija osaa koh-
teen nähtyään arvioida kuinka paljon työtä 
ko. tavoitteen saavuttaminen vaatii ja tehdä 
tarjouksen sen mukaisesti. Mallialueen avulla 
haetaan sitten yhdessä lopullinen laatutaso.

Design-betonilattian hoitaminen
Valitettavan usein jo muutamia kuukausia 
Design-lattian käyttöönotosta havaitaan ongel-
mia lattian puhtaanapidossa. Tällaisilta välty-
tään parhaiten, kun suunnitteluvaiheessa tai 
viimeistään lattiaa luovutettaessa määritetään 
parhaat huolto- ja kunnossapidon menetelmät 
ja tuotteet. 

Yksi tärkeimpiä Design-lattioiden valintakri-
teerejä on ulkonäkö. Näin ollen näiden lattioiden 
huoltoon ja puhdistamiseen on kiinnitettävä 

huomattavasti enemmän huomiota kuin ns. 
normaalien betonilattioiden.

Design-lattioiden puhtaanapitoon on kiinni-
tettävä huomiota jo rakennusvaiheessa. Lattiat 
tulee suojata rakennusaikaisessa työssä syn-
tyvältä lialta. Vaikeasti puhdistettavat öljyt, 
rasvat ja pinttyvät liat ovat estettävä ennen 
lattian luovuttamista. Lisäksi kevyetkin raken-
nustöiden kulutusrasitukset tuoreella lattialla 
saattavat aiheuttaa ongelmia. Paras tapa on 
suojata lattiapinta mahdollisimman pian lat-
tiatyön jälkeen esim. kovalevyillä – on syytä 
varmistaa, etteivät levyt aiheuta värivirheitä 
lattiapintaan.

Ennen lattian käyttöönottoa tulee suorittaa 
huolellinen käyttöönottopuhdistus työmaan 
loppusiivouksen yhteydessä. Tässä vaiheessa 
voidaan vielä hoitoaineilla tai esim. huokosten 
täyttöaineilla ja viimeistelykiillotuksella korjata 
pieniä esteettisiä virheitä. Välittömästi viimeis-
ten puhdistusten jälkeen lattiapinnalle levite-
tään suoja-aine valmistajan ohjeiden mukaan. 
Ohjeessa on huomioitava sekä Design-lattiatuot-
teen että hoitoaineen ominaisuudet.

Lattian käyttöaikana tulee huolehtia sekä 
päivittäisestä puhtaanapidosta että säännöl-
lisestä huoltopuhdistuksesta. Päivittäisellä 
puhtaanapidolla pidetään huolta siitä, ettei 

lika pääse kertymään ja kiinnittymään lattia-
pintaan – erityisen tärkeä tämä on vaaleilla 
pinnoilla. Toinen huomioitava asia päivittäisessä 
puhdistuksessa on poistaa kaikki karkea lika 
(kivet, hiekka). Vaikka Design-lattiat ovat hyvin 
kulutusta kestäviä, voi karkea lika naarmuttaa 
sen pintaa, minkä seurauksena lika tarttuu lat-
tiaan helpommin ja samalla lattian ulkonäkö 
kärsii. Päivittäiseen puhtaanapitoon kuuluu 
myös jo alussa mainitsemieni happamien 
aineiden pyyhkiminen lattiapinnalta – kah-
viroisketta ei saa jättää lattiapinnalle, vaikka 
siinä olisi suoja-ainekäsittely.

Huoltopuhdistusten väli riippuu sekä lattian 
käyttöasteesta että käytetyn suoja-aineen aset-
tamista vaatimuksista. Yleensä suoja-aineiden 
valmistajat antavat ohjeellisia arvoja suojauksen 
uusimistarpeesta ja siinä käytettävistä mene-
telmistä ja tuotteista. Oikea väli selviää kuiten-
kin parhaiten käyttökokemuksen pohjalta, kun 
nähdään kuinka paljon lattiaa kulutetaan ja 
miten suoja-aine sitä kestää. Ostoskeskuksen 
aulatiloissa vaaditaan merkittävästi enemmän 
huoltotoimenpiteitä kuin toimistorakennuksen 
kerroskäytävillä.

Design-lattian kunnon ja ulkonäön pitkä-
ikäisen säilyvyyden kannalta on erittäin tärkeää 
jo tuotteita valittaessa selvittää yhteistyössä 

13
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Impressive concrete floors
Concrete floors can be divided into three groups: 
concrete floors, industrial floors and design floors. 
The same load resistance and surface strength 
criteria apply to them all. The design floors are 
the most demanding of these, as they also need 
to fulfil requirements related to their appearance.

Design floors are chosen not only for public 
areas, but also in smaller residential projects, 
where one of the most important aspects in 
the choice of the floor type is the easiness of 
cleaning. In larger public buildings, the wear 
resistance of the floor is also a significant point 
to be considered.

Concrete is a natural product and the final 
shade of the colour of the floor is affected by 
many factors. A model area produced for a pro-
ject using the actual products and work methods 
gives a better indication of the end result than 
a small sample.

The popularity of dry-shake toppings has 
decreased on design floors, with thicker, cement-
based design floors taking over. On the other 
hand, the new surface polishing method has 
again increased the attraction of dry-shake floor 
toppings for design floors.

High-strength concrete coating has tradi-
tionally been the product of choice for floors in 

high wear environments. With concrete surfaces 
becoming more common also on design floors, 
manufacturers have developed their products 
in two directions – high-strength concrete coats 
with floated or ground finish.

Modern design concrete is comparable to 
concrete in terms of raw materials, but the way 
it is used makes it a coating. The completely 
new design floor product TRU is based on an 
American special cement which is practically 
almost unshrinkable.

Appearance is one of the most important 
criteria when selecting a design floor. Indeed, 
much more attention needs to be paid to mainte-
nance and cleaning than with normal concrete 
floors. Already at the construction stage the 
floors need to be protected against dirt. Careful 
pre-use cleaning is necessary, and immediately 
after the last cleaning process a protective agent 
must be applied on the floor according to the 
manufacturer’s instructions. During the service 
life of the floor, both daily cleaning and regular 
maintenance cleaning must be carried out.

13 Espoon Tapiolan pääkonttoriin on tehty hiottu 

Granidur Bianco pinnoitus. Granidur Bianco on 

vaaleampi kuin normaali valkoinen Granidur, koska 

kiviaines on myös valkoista. Kohteen on suunnitellut 

Arkkitehtitoimisto SARC Oy ja lattiaurakoitsijana oli 

Neliskulma Oy.

14 Sand Concept Storen myymälä Helsingissä. Hiottu 

lattia on tehty uudella TRU-design-lattiatuottella. TRU:n 

raaka-aineena on amerikkalainen erikoissementti, 

joka käyttää veden erittäin tehokkaasti reaktioonsa 

ja valmis lattia on käytännössä lähes kutistumaton. 

Lattian urakoi Misatop Oy. 
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Näyttäviä lattioita betonista – Design-betonilattiat

materiaalitoimittajien sekä kiillotus- ja puh-
taanapitourakoitsijoiden kanssa millaisilla 
tuotteilla ja menetelmillä edellä mainitut eri 
puhdistus- ja huoltotoimenpiteet hoidetaan – 
ja myös toimia tämän suunnitelman pohjalta 
valmiissa rakennuksessa.


