
Kosteuden tiivistyminen on yleinen ongelma pohjoisissa oloissamme. Ilmiö aiheuttaa 
runsaasti kosteusvaurioita. Mikrohuokoinen, diffuusioavoin  GrafoTherm pitää pinnat
kuivina ja talot terveinä! Hyvä eristyskyky, ääntä vaimentava, paloluokiteltu.

Mitä laajemman pinta-alan  mikrohuokoinen rakenne muodostaa, sitä enemmän se pystyy sitomaan
kondensoituvaa vettä, ilman tippumista. Pintaan kohdistuva ilmavirta haihduttaa kosteuden 3-4
kertaa nopeammin, kuin pisarat sileiltä pinnoilta.  Pinta on läpihengittävä ja sillä on hyvä eristyskyky/
alhainen lämmönjohtavuus 0,0850 W/(m • K). Kuivuttuaan emissiovapaa; sitoo hajuja sisäilmasta. 

suurennos 173 x.

Ominaisuuksia:

GrafoThermiä on menestyksellisesti
käytetty teollisuudessa ja rakentamisessa
jo 40 vuoden ajan! 

Tuotteen asennus on melko yksinkertaista
airless- ruiskun ammattikäyttäjälle. 
Pinnan toimivuus edellyttää ilmanvaihtoa, 
joka nopeuttaa höyryn luovutusta ja poistaa 
höyrystyvää kosteutta tiloista.

Erikoinen rakenne poistaa pintajännityksen, 
pisarointia, kondensoitumista ei muodostu. 
Vaalea pinta lisää valoisuutta, hygieniaa
sekä edesauttaa ilman raikkautta. Pinta on 
myös antistaattinen. Noki ja pienhiukkaset
eivät muodosta tummumia.

-Yksinkertaisesti älykäs GrafoTherm
- pitää talot terveinä!

www.astq.fi

Käyttökohteita:

Teollisuushallit,  ulkovarastot ja -katokset 
maanalaiset tilat, kellarit, laivat, merikontit, 
teräsrakenteet, putkistot, IV-kanavat jne. 

Kaikki sisätilat, erityisesti sisäkatot, kylmäsillat, 
seinät, kellari- ja varastotilat, maanalaiset tilat, 
tunnelit jne. Ei pinnoille, jotka ovat alttiina 
juoksevalle vedelle. 

Tehokas kuumien ja kylmien pintojen lämmön-
eriste. Oivallinen kapselointipinnoite asbestille
ja mineraalivillapinnoille. Paloluokiteltu.

Tarttuvuus on hyvä lähes kaikille puhtaille
pinnoille. Soveltuu sekä teräsrakenteille/-
pinnoille, että mineraalisille pinnoille. 

GrafoTherm
kondenssinesto ja kapselointi.



Maahantuonti ja neuvonta: 

ASTQ Supply House Oy 

Luoteisrinne 4 C, 02270 Espoo
Puh. 020 7780 790  myynti@astq.fi www.astq.fi

GrafoTherm- konsepti moneen tilanteeseen.

Puhdistetun tai uuden pinnan käsittely

q GrafoTherm sekoitetaan huolellisesti, ei liian
agressiivisesti. Tarvittaessa ohennus tehdään
GrafoSealilla.  Värit: maalarinvalkoinen ja harmaa

q Levitys airless- korkeapaineruiskulla 2  kertaan
(yht. vähint. 0,8 kg/m²; runsaassa kondenssi-
ongelmassa 1,2 kg /m²]. Kerrosten välillä
huoneenlämmössä 4 – 5 h kuivumisaika. Huom. 
GrafoTherm vapauttaa runsaasti kosteutta
kuivuessaan!  Pakkauskoot : GrafoTherm 20 kg

GrafoSeal 5 ja 25 l

GrafoTherm
kondenssinesto ja kapselointi.

Kondenssitesti, kuparisuppiloissa jäävettä 

Pinnoittamaton

Ensimmäiset pisarat
35 min. kuluttua

6 h kuluttua 33 ml vettä    Ei lainkaan vettä

Koeolosuhteet:  lämpötila 20°C  Rh 60%  Vesi haihtuu 3-4 x nopeammin GrafoTherm- pinnalta

GrafoTherm-
pinnoitettu

Tuulimylly   Metroasema   Tunneli

Merenkulku   Kontit   Pysäköintihallit   Säiliöt, putkistot Kylmät katokset

Käsittely: katso erillinen käsittelyohje!

Myynti ja Asennus: 
Oy SanCon Finland Ab 
Stationsvägen 12 
64200 NÄRPIÖ

Peter Rosenholm
040-48700 82

Mikael Kauppila
040-48700 83




