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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Inovatech Finland Oy:n INOFI- tuoteperhe on erittäin korkealaa-
tuinen vedenpitävien pinnoitteiden, pohjustusaineen ja ruis-
kutuslaitteen kokonaisuus. Kaikilla tuotteilla on CE-merkintä ja 
ne täyttävät EN standardien 1504-2, 15814, 13813 sekä ISO EN 
12100-2013 vaatimukset. Tuotteet on testattu Nando:n valtuutta-
massa laboratoriossa. Ne jakautuvat bitumi- ja polyuretaanipoh-
jaisiin pinnoitteisiin, pohjustamiseen tarkoitettuun bitumiliuok-
seen sekä kaksikomponenttipinnoitteiden ruiskutuslaitteeseen.
INOFI-tuotteiden avulla saadaan kerralla valmis saumaton ve-
denpitävä pinta, joka suojelee myös korroosiolta. Niitä voidaan 
käyttää monelle erilaiselle alustalle. Käyttölämpötila-alueet ovat 
laajoja, ja valmiiden pintojen lämpötilavaihteluiden kestävyy-
det suuria. INOFI-tuotteet lisäävät merkittävästi työsuorituksen 
tehoa ja tuottavuutta. Työskentely on turvallista. Tulitöitä ei tar-
vita, mikä mahdollistaa tuotteiden käytön erilaisissa paloaroissa 
kohteissa ja ympäristöissä. Valmis pinta on myrkytön.
INOFI-tuotteita voidaan käyttää moneen erilaiseen tarkoituk-
seen rakenteissa, joissa tarvitaan vedenpitävää pinnoitetta. Bitu-
mipohjaiset pinnoitteet on tarkoitettu ulkokäyttöön, mutta po-
lyuretaanipohjaisia tuotteita voidaan käyttää myös sisätiloissa.

Bitumi-polymeeripinnoite voidaan levittää joko ruiskuttamalla tai 
telaamalla

EN 1504-2, EN 13501-1, EN 15814, 
EN 13813 ja ISO 12100-2013.

Bitumipohjaiset tuotteet

INOFI® 1
Vedenpitävä yksikomponenttinen pinnoite ulkokäyttöön. Sitä 
voidaan käyttää betoni-, teräsbetoni- kevytbetoni-, tiili- ja metalli-
pinnoille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakennusten perustukset, 
kellarit, paalutukset, putkistot ja säiliöt.  

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• valmis pinta on vedenpitävä, saumaton ja väriltään musta
• valmis pinta on erittäin elastinen ja sen suhteellinen murtoven-

ymä on 1500 %
• tuotetta voidaan käyttää ympäristöissä, joissa lämpötila on 

-60...+110 ˚C
• tuotetta voidaan levittää käsityökaluilla tai koneellisesti ruiskut-

tamalla
• tuote on testattu standardien EN 1504-2 ja EN 15814 mukaisesti

 

INOFI 1 

INOFI 1 

VEDENPITÄVÄ YKSIKOMPONENTTINEN  
LEVITETTÄVÄ BITUMIERISTE 

Käyttölämpötila (ympäristö) -10 - +50 
Co  
Soveltuu käytettäväksi alhaisissa  
lämpötiloissa -10 Сo asti. 

Voidaan käyttää kohteissa, 
joissa lämpötila on välillä -60 Co 
- +110 Co  

• Betoni 

•  T eräsbetoni 

• Kevytbetoni 

• Tiilimuuraus 

• Metalli 

Ulkoilmassa olevien rakenteiden vedeneristys  
( perustukset, kellarit, paalutukset, tankit), putkistot Suuri viskositeetti  

pystypinnoille. 

Suhteellinen murtovenymä,  
%1500 

Turvallinen työmenetelmä,  
ei tulitöitä. pH 2 - 12 

Korroosionkestävyys,  

KÄSITELTYJEN  

PINTOJEN TYYPIT 

KORKEA SIDOSLUJUUS  
ALUSTAAN: 

  

 

VEDENPITÄVÄ LEVITETTÄVÄ  

BITUMIERISTE 

Suuri viskositeetti  
pystypinnoille. 

INOFI® 2
Vedenpitävä yksikomponenttinen bitumilateksi-emulsio ulkokäyt-
töön. Sitä voidaan käyttää betoni-, teräsbetoni- kevytbetoni-, tiili-, 
metalli- ja puupinnoille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakennus-
ten sokkelit, katot, säiliöt ja putkistot. Tuotetta voidaan käyttää 
sekä vaaka- että pystypinnoilla. 

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• valmis pinta on vedenpitävä, saumaton, elastinen ja väriltään 

musta
• tuote sitoutuu alustaan lujasti ja kovettuu nopeasti
• soveltuu käytettäväksi myös vaikeasti saavutettaviin kohteisiin
• tuotetta voidaan käyttää ympäristöissä, joissa lämpötila on 

-60...+110 ˚C
• tuotetta levitetään käsin lastalla
• tuote on testattu EN 1504-2 ja EN 15814 standardien mukaisesti
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INOFI® 3
Vedenpitävä kaksikomponenttinen bitumiemulsio ulkokäyttöön. 
Sitä voidaan käyttää betoni-, teräsbetoni- kevytbetoni-, tiili-, me-
talli- ja puupinnoille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakennusten 
maanalaiset osat, katot, säiliöt ja putkistot. Tuotetta voidaan käyt-
tää sekä vaaka- että pystypinnoilla. 

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• valmis pinta on vedenpitävä, saumaton, kumimaisen elastinen 

ja väriltään musta, ja se on myös UV-säteilyn, sään, lämpötilan 
vaihteluiden sekä kemikaaleja kestävä

• tuotteen suhteellinen murtovenymä on 1500 % 
• tuote sitoutuu alustaan lujasti ja kovettuu nopeasti
• syntynyt kalvo kestää sadetta jo 5 min ruiskuttamisesta ja lopul-

linen kovettuminen tapahtuu vuorokaudessa
• tuotetta voidaan käyttää ympäristöissä, joissa lämpötila on 

-60...+110 ˚C
• tuotetta levitetään koneellisesti ruiskuttamalla ja sen levittämi-

nen on nopeaa, jopa 1000 m2  yhden työvuoron aikana
• tuote on testattu standardien EN 1504-2 ja EN 15814 mukaisesti

INOFI® 6
Ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen yksikomponenttinen bitumiliu-
os-primer betoni-, teräsbetoni-, kevytbetoni-, tiili- ja metallipin-
noille. Sitä käytetään pintojen pohjustamiseen päällysteen tarttu-
vuuden parantamiseksi ennen bitumikermien tms. asentamista. 

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• tuote kuivuu homogeeniseksi ja kiinteäksi kalvoksi
• tuote imeytyy sekä sitoutuu tehokkaasti ja lujasti alustaan ja sen 

päälle tuleviin pinnoitteisiin
• betonialustan enimmäiskosteuden maksimi on 8 %
• tuotetta on helppo levittää
• taloudellinen käyttää vähäisen menekin takia (0,14 kg/m2)
• pinta kuivuu valmiiksi 20 min kuluttua
• tuote voidaan levittää joko käsin harjalla tai telalla sekä myös 

koneellisesti ruiskuttamalla
• tuote on testattu standardien EN 1504-2 ja EN 15814 mukaisesti

Polyuretaanipohjaiset tuotteet

INOFI® 4
Vedenpitävä kaksikomponenttinen polyuretaanimastiksi beto-
ni-, teräsbetoni-, kevytbetoni-, tiili-, metalli- ja puupinnoille. Sitä 
voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. Ulkotiloissa tyypillisiä 
käyttökohteita ovat pysäköintitilat, katot, putkistot ja perustukset. 
Sisätilojen kohteita ovat mm. pesulat, suihkutilat ja kylpyhuoneet. 

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• valmis pinta on vedenpitävä, saumaton ja erittäin elastinen
• tuote tarttuu alustaan lujasti ja kestää syövyttäviä olosuhteita
• tuotteen valonheijastuskyky (SRI) on testattu ASTM E  1980-11 

standardin mukaan ja on valkoisella pinnalla 99%
• saatavilla on laaja värivalikoima (RAL 1013, 7046, 6043, 6019, 

1014, 3012, 3015, 4009 ja 9010)
• tuotetta  voidaan levittää joko käsin telalla tai harjalla sekä myös 

koneellisesti ruiskuttamalla
• tuote on testattu standardien EN 1504-2 ja EN 13813 mukaisesti

INOFI® 5
Talvikäyttöön soveltuva vedenpitävä kaksikomponenttinen poly-
uretaanimastiksi betoni-, teräsbetoni-, kevytbetoni-, tiili-, metalli- 
ja puupinnoille. Sitä voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. 
Ulkotiloissa tyypillisiä käyttökohteita ovat pysäköintitilat, perus-
tukset, putkistot ja katot. Sisätilojen kohteita ovat suihkutilat, kyl-
pyhuoneet, pesulat ja muut kosteat tilat. 

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• valmis pinta on vedenpitävä, saumaton ja erittäin elastinen
• tuote tarttuu alustaan lujasti
• tuotteen valonheijastuskyky (SRI) on testattu ASTME 1980-11 

standardin mukaan ja on valkoisella pinnalla 99 %
• saatavilla on laaja värivalikoima (RAL 1013, 7046, 6043, 6019, 

1014, 3012, 3015, 4009 ja 9010)
• alhaisin käyttölämpötila on -20 ˚C
• tuotetta voidaan käyttää ympäristöissä, joissa lämpötila on 

-60...+110 ˚C
• tuotetta voidaan levittää joko käsin telalla tai harjalla sekä myös 

koneellisesti ruiskuttamalla
• tuote on testattu standardien EN 1504-2 ja EN 13813 mukaisesti.

Muut tuotteet

INOFI® 7
Kaksikomponenttisten bitu-
miemulsioiden ruiskutuslaite, 
jolla voidaan ruiskuttaa läm-
mittämättä ja ilman paineil-
maa bitumilateksi-vesiemulsi-
oita ja niiden kovettimia. Sitä 
voidaan käyttää tuotteiden 
INOFI® 3  koneelliseen levittä-
miseen. Inovatech Finland Oy sekä myy että vuokraa laitteita. 

Keskeisiä tuoteominaisuuksia:
• laitteella ruiskutettaessa emulsioista tulee vedenpitävä, yhtenäi-

nen ja saumaton kalvo
• laitteen suuri ruiskutusteho mahdollistaa ruiskuttamisen 50 m 

korkeuteen asti ja 100 m säteellä
• alle 2 h katkot tuotetta ruiskutettaessa eivät vaadi laitteen sam-

muttamista
• laitetta on helppo liikutella sen omien pyörien avulla ja se on 

kompaktin kokoinen
• laitteen kiinteä letkukela helpottaa ja nopeuttaa letkujen käsit-

telyä
• laite toimi 220V verkkovirralla
• laite on sertifioitu ISO EN 12100-standardin mukaisesti.

Kaikista edellä mainituista tuotteista löytyy lisätietoa ja suoritustasoilmoitukset Inovatech Finland Oy:n verkkosivuilta  
www.inovatech.fi. Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta sales@inovatech.fi.


