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Pltd~os<en ~ede~p~hdls1amon lul~ 's,"un graalonen kU~IO

MENETElMA SOPII
LAAJOIHIN JUlKISIVUPINTOIHIN
G1aaf,sen Belon'n !Uotaonossa elemenn.lehdas
kaynaa plllllOlletlua erlkOlskalvoa Kalvon toiselle
puolelle on palnenu pellll~elselia painotekniika'ia
palnomusleen sllaan plIllahidasl;na,nelta ennak
koon suunlllteltulhill koh!IIn. Suunn'teltu kul"o
muodos1Uu belonin pmtaan puhdasvalupinnan ja
hienopesupillnan valisen kontras!1Il vaiku1Ukses:a
Kalvoja kaytelaan perinlelsten!a efllaisten kUVIOI·
tUJen pesubetonlpintojen ~31mlstamlseen, kuten
julklsivu- Ja valisemaelemenllelhm. betonllaanoi
hill, ympanSlobelolliluotteisl1ll sekS taldeleokSlin

Tllila het~ella erikoiskavo loimii elementtituo
lannon vaakavaluissa Parhaillaan on kaynniss<l ke
hltyshanke. Janka tavoillee1a on j<llkoken1na<l tuot
tella nun, elta ne tOlmlval 'Tlyljs palkall<l~3IUlssa

Gtaafmen Betonl tarJoaa monipuoliset mahdolli
suudel tuottaa efllalsl<l betollijulklSlvuplnlO}
Etenkin tuolekeh tyksen alkuv31heessa lekniikkaa
on eMen sovellettu yksl1lalSlen laldeteoslen le~e

flllseen Taldeleokset oval c!leel eSII!a lehl,en art k
kelelssa, mlllk<l seurauksena monille on syntynyl
mlehkuva, etta Graafmen SctOIli on menelelma. jol·

TAUSTAlLA TARVE JA SUTA SYNTYNYT IDEA
BetomelemenmjlJlklslvu on jarkeva Je hy:va ratka,su
seka rakennuttaJalle et~ u'akoitsijalle Tehdastuo·
lannon hyMyntaminen ja e1emennirakenteel konk
rellsoituvat korkeana Ja lasalseoa laalUoa. koko
nalskustannusten plenent'/m,senli sekS rakema
misaikojeo Iyhentymisena

Monel kUltenk,n pllaval elemenllljulklslvuJa ru·
man nakOisiol!i On oilul olemassa selkea larve pa
ranlaa belonijulkisivujen ulkorll!ikoa Olemassa ole
vlen plnlavalhtoehlOjen nn'alle ka,vataan uUlla II·
melta Ja enlista monrpuolisempla mahdolhsuukSla
hyOdyntili:1 betonia julkisivuissa

Graaflnen Betonlteknologlalla pyrrtaan vastaa
maan edella klJValluun haasteeseen Menetelml! 113
saadaan aikaan kuvioltlJ3 pesubetonlplntaa lnno
vaatlOll kekslJii Samufl Nazmankaon plliinyl Graa
lisen Belonln tarke1mpanl!i La~OllteeOa luoda teoll.
sesti hyodynnenava tuole Hanen sanOJensa muka,·
seSl1 "menelelman pllaa ratkalsla suunn Itelijan
onge1mla seka mahdollislaa uuslen. mlelenkill'110 s·
len Ja kOlkealaatulslen belonlpliliolen kliylOn _"
silks' menClclman Iulec olla rakennuttaja Ie hs
tannuslehokas
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Graa'se n Seloom luotannossa lIaytetaan ~ nno!(ettua
en~Olska ~oa 18 pinta" dast na net:a SUllnn tel!u I\lVIO
fIIuodoSlUu beton;1\ pintaan puhdasvalup Man ja h eno
pesupinnan ~al,sen kontraslln ,a "ulu~sesla
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Ark~l1ehtllOlmiSIO JlflIlII!n &A,ras Om suunn'neleman
Hels,ng'" VeSt Qy n Pllk/ikosken \1!dl!nJll,llld,stamon fern
la !oksen laaJennuksen ju1k's,vu ssa on ~avletly Graaflsta
Belon,a ValkobetOO'Sel jUI~'S,vuelemenl't on va1m,staT'ul
PafTTI8 Or. NiJrmijarven lehdas....
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SuunOittelija VOl va, u taa jul ISlvupinnan ul 0
nakoon usealla en avalla Be OOin plOtaan syn 
van UVlonvah semlnen al suunnl elu on yksi apa
vaikut aa loppu uto seen SemenI liven ja kl la'
nekse 0 o· ja anvalh oehdo arjoaa olsen an
oln Imahdolhsuuden Varten Ja on ras len s n yml
ner nouda aa normaaha betompinnan muodostlJ
mlsen logii aa Semen I Ivea vOldaan VafJ8 a pig
me Ilia ja run oameen vari vOldaan vall ahaluluk
51 Pesusyvvys on olmas apa va i u aa loppu ulo .
seen. Matala pesu palJas aa aln piene hie ara·
eel. s empl pesu puoles aan tuo en lses I eSlin

suuri okoise ivel. AanvllvOII aan larkrn kuvio saa
daan aI aan a ertaess8 matalaa pesua

Graalinen Be orl -enkolskalvon leveys on J 00
mm. Piluus el ole aJol ava te IJa. os a al 0 on
rulla avaraa Edella main, u kalvon eveys mahdol
listaa al on a on J metria or elden elemen len
valmlslu sessa Ilman al osaumoja orkeamplen
elemen len valu on my6s mahdollis apus uun saL
mauuJen kal 0Jen avulla, amanhe Kmen wo a o·
apaslleet i alh elee muu aman sadan nelitin pa

va audls aJopa tuhanteen nehoon pamelta an
'lion mOnlmu kalsuudesla ruppuen HmnOI elu
noudatlaa pamo eolhsuuden lamalalsuu sla a 
von/valmlln tuouesn nelibhin a las ee un u loin
nlssa on OIS oa Ja alvoa oldaan valmls aa sarJa·
uotantona Graa isen Be onlO tuotan 0 us annu 

sa oval ilpailu ykVlset Ja kuvana rasterlpln ana
al ns e stuuriptnlana avte yna
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MAHDOUISUUDET SUUN·

la saadaan Yslnomaan alkaan aide eoksla beton .
pinnalle Graafinen Betoni ·te nii an edut oros u
va enlYlsesl1 laaJolssa jul~isi uplnnolssa. mila
Arkkl ehtl OlmlS 0 Brunow &Maunu/an suunni e
lema )a An n ra ennu ama ohde He/smgm AS/J·
mlsolkeus Oy Tasankotle /2 myos eduslaa

Ark I eh I Juham Maunu/an mu aan ark I ehd
valitsival Graafisen Belonm. kos a he elsi at uusia
Ja olmlvla emoJa a aa be omelemen lulklSI
vUla Tekmi ka n 1.11 aunulan mlelesta ksm er·
alselta la luon avalta avalla paran aa betonlplO-

nan ul ona oa Graafinen Belonl on hanen mu aan
sa hera an laaJaa kllnnostus a ar kl ehlien es
kuudessa Toisaaita Maunula oros aa. at a han
muiden suunnl elijoJden apaan el ole varmaan
vlela edes ajunnl1 milia al Ilia avoilia mene el
mail VOISI h M ntlla a I ehtuunssa "En usko,
etta suunniltehjat lulevat harraslamaan Irjavia u
VIOl a al kuvla Mene elman po enuaalisln kayno·
kchde on laajOissa luI ISlvupmnOlssa anoo au
nula Han myos oros aa be onlelemen I eh alden
mer Itysta uuden Ja hyva Sl ha altun mene elman
leVlamlsessa ja orkealaa uistenluotteiden al aan
saamlsessa

8· It
Helsl"gln Asum'sol eus Oy ,asan 0 ,e 2 Ar kllelllt·
rOlmlSro runo" launula Ov Ju l lSI uelemen ova'
vaa apro .Ioi ua val obe onia ja harmaala vaakara lB'

U 10lsta GaafJsta Beton,a Jul 'Sl uelemenll a val·
mlstanu: •M epO Or
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