NANTEN TEC

NANTEN TEC - LATTIAPINNOITE UUDEN AJAN
TEKNISIIN VAATIMUKSIIN
Yli 5

Nanten Oy on suomalainen
betonilattiapinnoitteisiin
erikoistunut perheyritys

miljoonaa pinnoitettua neliötä
Kokemusta yli 200 (henkilö)vuotta
Toimittu yli 55 vuotta
Yhtiöt 3 eri maassa
Toimituksia 13 eri maahan

Betonilattioille asennettavat
Nanten-lattiapinnoitteet on
kehitetty alun alkaen suomalaisten teollisuustilojen
vaativiin olosuhteisiin. Jos
kestävyys, turvallisuus, nopea asentaminen ja edulliset
elinkaarikustannukset ovat
sinulle tärkeimmät kriteerit,
on Nanten sinulle paras ratkaisu.

Miksi Nanten on paras
vaihtoehto lattian pintaan?
Nanten tarjoaa erikoisratkaisut vaativiin käyttökohteisiin
Nantenin pinnoiteratkaisut
on kehitetty koviin käyttörasituksiin vaativissa kohteissa
kuten: teollisuusrakennukset,
julkiset rakennukset ja asuinrakennukset. Oikean pinnoitteen valinta on tärkeää, koska
lattian korjaaminen tai kokonaan uusiminen tulee kalliiksi.
Vääränlainen lattiapinta on
turvallisuusriski tilan käyttäjälle.
Nanten kestää vuodesta
toiseen
On kyseessä sitten mekaaniset, kemialliset tai lämpörasi-

tukset, Nanten-lattiapinnoite
on suunniteltu kestämään
ne. CE-standardien mukaiset
Nanten-lattiapinnoitteet ovat
saavuttaneet erinomaisia
testituloksia niin kulutuksen-,
lämmön- kuin iskunkestävyydessä.
Nanten huolehtii teollisuuslattian kovista vaatimuksista
Pinnoiteyhdistelmän tulee
kestää aikaa ja kovaa kulutusta. Lattian tulee olla mm.
valoa heijastava, paloturvallinen, tasainen ja saumaton.
Ammattilaisen avulla valittu
pinnoite soveltuu varmasti
käyttökohteeseen ja se on
nopea asentaa.

Nanten on turvallinen ja
terveellinen
Sisäilman puhtaudesta emme
tingi: Nanten-pinnoitetut lattiat
täyttävät EU:n sisäilmastandardit viimeistä piirtoa myöten. Valmis pinta ei reagoi
kosteuden kanssa eikä pinnasta haihdu lainkaan hengitykselle haitallisia yhdisteitä.
Nanten-lattiapinnoite ei anna
homeelle kasvualustaa. Tuotantoketjumme ei myöskään
kuormita ympäristöä tarpeettomasti: päästöt ovat kurissa, ja
merkittävä osa käyttämistämme raaka-aineista on uusiutuvia
biopohjaisia raaka-aineita.

Nanten eristää tai johtaa
sähköä tarpeesi mukaan

ehdoissa (RH 75%), vähentäen sisäilmaongelmia.

Nanten-lattiapinnoitteen
turvallisuutta edistää normaalisti sen sähköä eristävä pinta. Toisinaan taas
teollisuustiloissa lattian
tulee olla sähköä johtava ja
tämä ominaisuus saadaan
Nanten-lattiapinnoitteeseen
tarvittaessa.

Nanten säästää euroja ja
vaalii kestävän kehityksen
arvoja

Nanten säästää aikaa
Nanten-lattiapinnoitteella
asennat nopeasti suuria pintoja, eikä tilojen monimuotoisuus ole este. Nanten-lattiapinnoitteella voi myös päällystää betonin selvästi varhaisemmassa vaiheessa
(RH% 95) kuin mattovaihto-

Nanten-lattiapinnoitteiden
pitkä käyttöikä, vähäinen
huollon tarve ja helppohoitoisuus pitävät lattian kustannukset alhaisina sen elinkaaren aikana. Nanten-lattiapinnoitteet on tarvittaessa
helppo korjauspaikata eikä
koko lattiaa tarvitse uusia.
Nanten-lattioita ei tarvitse
poistaa, vaan pinnoite voidaan asentaa vanhan materiaalin päälle. Pinnoite on
helppo uudistaa ja se mukautuu erilaisiin käyttötarpeisiin elinkaarensa aikana.

Nanten on kehitetty
suomalaisen rakentamisen
tarpeisiin
Olemme keskittyneet suomalaisen rakentamisen ja
lattiapintojen erityispiirteisiin jo 1960-luvulta lähtien.
Kokeneet asiantuntijamme
auttavat sinua oikean ratkaisun valinnassa ja lattia-investointiin liittyvien riskien
hallinnassa.

Vähemmän riskejä, enemmän hyötyjä!
Kattavasta valikoimastamme löydät aina sopivan lattiapinnoitevaihtoehdon.
Kerro meille toiveesi, niin etsimme ratkaisun, joka täyttää kohteesi vaatimukset.

