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FescoLock - kivetysten saumaushiekka
Uudessa itsekorjautuvassa saumaushiekassa on käytetty 
murskattujen kiviainesten lisäksi täysin orgaanisia sideaineita 
jotka ehkäisevät rikkakasvien kasvua ja joiden vaikutuksesta 
pölyäminen sekä eroosion vaikutukset vähenevät ja huollon 
tarve saadaan minimoitua. Pinta on vettä läpäisevä, mutta 
ei huuhtoudu pois sateen mukana. Vesi itse asiassa aktivoi 
materiaalin sideaineiden itsekorjautuvat ominaisuudet.

P ih a k iv e t y ksi
i n

Perinteiset saumaushiekat huuhtoutuvat helposti pois sateen vaikutuksesta. Tyhjä sauma on 
erinomainen kasvualusta erilaisille rikkakasveille. FescoLock estää rikkakasvien kasvua ja 
kivetysten hoitaminen on näin ollen merkittävästi helpompaa ja kustannustehokkaampaa. 

FescoLock on erittäin helppokäyttöinen ja sen toiminta perustuu tuotteen sisään rakennettuun 
Organic-Lock -sideaineeseen, jonka ansiosta saumaushiekka pysyy paikoillaan. Mikäli sauma 
liikkuu ajan saatossa, FescoLock korjaa itse itsensä. FescoLock:ia voidaan myös lisätä, toisin kuin 
perinteistä polymeerihiekkaa. 

Organic-Lock - Kivituhkaan sekoitettava 100% orgaaninen sideaine.
Organic-Lock on vahvin ja pitkäkestoisin saatavilla oleva orgaaninen patentoitu sideaine, 

joka on tehty uusiutuvasta kasviraaka-aineesta.

Kivetys pohjanaan FescoLock 
saumaushiekka orgaanisilla sidosaineilla.

Kivetys perinteisin alusmateriaalein +-3 
vuoden jälkeen.

FescoLock S soveltuu pienen 
raekokonsa ansiosta alle 5mm 
saumoille. 

FescoLock - Itsekorjautuva saumaushiekka
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FescoLock L soveltuu 
suuremman raekokonsa 
ansiosta leveämpiin kivetysten 
saumoihin, esimerkiksi 
liuskekivien saumoihin. 



2-VAIHEINEN KASTELU

1 2

Kostuta pinta kevyesti Puhdista kivetysalue 
suihkuttamalla

TYÖOHJEET
Suosittelemme käyttämään FescoLock L:n 
leveissä saumoissa kumivasaraa koneellisen 
tärytyksen sijasta kivien rikkoutumisvaarasta 
johtuen.
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5 MIN

1

3 4

2

Levitä
saumaushiekka

Tiivistä pinta

Lisää hiekkaa 
vajonneisiin saumoihin 

ja harjaa pinta

Harjaa tai puhalla
pintapölyt pois

ASENNUSVINKIT UUTTA 
LAATOITUSTA TEHTÄESSÄ

• Asenna laatoitus kantavan pohjan 
päälle pihakivien valmistajan ohjeiden 
mukaisesti, niin etteivät laatat pääse 
heilumaan ja laatoituksen reunat on tuettu 
reunakivillä tai betonoinnilla.

• Älä lakaise kerralla yli 3 metrin aluetta. 
Se voi aiheuttaa FescoLockin sideaineen 
epätasaisuutta.

• Lakaise 45 asteen kulmassa saadaksesi 
mahdollisimman tasaisen sauman täytön.

• Käytä mekaanista tiivistämistä 
varmistaaksesi, että materiaali täyttää 
koko sauman. Saumojen pitää olla täynnä 
FescoLockia, että ominaisuudet säilyvät.

• Harjaa tai puhalla pinta puhtaaksi 
varmistaaksesi ettei pinnalle jää 
ylimääräistä sideainesta.

• Käytä FescoLockiin 2-vaiheista kastelua.

ASENNUSVINKIT KORJATTAESSA  
VANHAN LAATOITUKSEN 
SAUMAUSTA

• Laatoituksen saumoissa kasvaa 
rikkaruohojen ja sammaleiden itiöitä 
näkyvissä olevien kasvustojen lisäksi. 
Näiden organismien kasvu on lopetettava 
kemiallisella käsittelyllä tai vastaavalla 
tavalla, muutoin rikkaruohot saattavat 
kasvaa myös uudessa saumauksessa.

• Vanha saumaushiekka on poistettava koko 
laatan syvyydeltä.

• Tärytä uusi saumaus koneellisesti.

VAIHE 1:
Suihkuta vettä kevyesti kastellaksesi ensin saumojen 
pintaosa n. 5 mm syvyyteen saakka. Tämä aktivoi 
sideaineen, joka muodostaa hiekan kanssa kalvon, 
mikä vastustaa eroosiota. Kun pinta on aktivoitu, 
odota 5-10 minuuttia ennenkuin siirryt vaiheeseen 2.

VAIHE 2:
Kun pintakerroksen FescoLock-hiekka on aktivoitunut, 
raskaampi suihkutus saa kaiken ylimääräisen 
sideaineen laatoituksen päältä pois. Jäänteet voi 
nähdä vaaleina valumina kivetyksen pinnassa. On 
tärkeätä jatkaa veden suihkuttamista siihen asti, että 
kivetyksen pinta on puhdistunut valumista.
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Kotimainen perheyritys yli 30 vuoden kokemuksella
Fescon on jo vuodesta 1984 valmistanut laadukkaita ja pitkälle 
jalostettuja kuivatuotteita Suomessa - Hausjärvellä, Kellossa, 

Raahessa ja Harjavallassa.

Laadukkaat rakentamisen kuivatuotteet 
ammattilaisille laajasta valikoimasta joka sisältää laasteja, 

rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä 
muuraus- ja rappaustyömaille vuokrattavia siiloja ja sekoitus-
kalustoa. Tärkeässä osassa ovat myös hiekkatuotteet - asiak-

kaan tarpeiden mukaisesti.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu
tarjoaa varmat ja nopeat toimitukset, henkilökohtaisen asia-

kaspalvelun, nopean värimallipalvelun ja pitkäjänteisen tuote-
kehityksen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tilaukset ja toimitukset

020 789 5911 | tilaukset@fescon.fi


