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Kevra Oy on jo vuodesta 1977 asti 
erikoistunut lujitemuoviraaka-aineiden, 
silikonien ja polyuretaanien maahantuontiin, 
myyntiin ja markkinointiin.

Kevra Oy
• Varasto ja noutomyymälä Vantaan 

Ylästössä (Jumbon ja Hämeenlinnan tien 
välissä)

• www.kevytrakentajanverkkokauppa.fi
• ”kontillinen raaka-ainetta tai 1 m2”

Jukka Leinonen
• Toimitusjohtaja, Kevra Oy
• Lujitemuovialalla vuodesta 1992
• Kokemus myös tärkeimpien kilpailijoiden 

tuotteista



• Lujitteet ja hartsit
• Polyesteri- vai epoksihartsi?
• Vauriotyypit
• Ainemäärien arviointi
• Korjausolosuhteet
• Työkalut, tarpeet
• Korjausnäkökohtia



Lujitemuovi (=komposiitti) koostuu lujitteesta ja 
matriisimuovista (=hartsi).

Lujite: 
lasikuitu, aramidi (kevlar), hiilikuitu, diolen, luonnonkuitu 
(pellava, hamppu), ”puuviilu tai –rima”

Lasikuitu – E-lasi, yleisin, edullinen
Hiilikuitu – PAN-kuidusta tehty, jäykkä, hyvä vetolujuus, kevyt
Aramidi – jäykkä, luja, kevyt, kestää kulutusta katkeamatta   

kokonaan (rispaantuu)
Luonnonkuidut – esim. hattuhylly, lokerot, akustiikkalevyt

LUJITTEET JA HARTSIT



Katkokuitumatto (300, 450, 600 g/m2)
Kudokset:

Ommelkankaat (tikatut kankaat) 200 – 3000 g/m2
Roving-kudos 300, 600 g/m2
Kankaat 40 – 600 g/m2
Nauhat 25 – 150 mm leveät
Punokset 20 – 90 mm halkaisijat

LUJITTEET



Matriisimuovi: polyesteri- tai epoksihartsi
Polyesterihartsi – yleisin, ”venehartsi”, sis. n. 40% 
styreeniliuotinta
(haisee, kohtuullinen lujuus, kohtuullinen vedenkesto, 
kohtuullinen tarttuvuus). Vinyyliesterihartsi.

Epoksi – lujat ja kevyet veneet, ei liuottimia (ei haise, alhainen 
veden absorptio, hyvä tarttuvuus). Ykkösvalinta korjaukseen.

LUJITTEET JA HARTSIT



Pintavaurio = gelcoat-vaurio

Korjataan topcoatilla tai 
pakkeli + venemaali 

VAURIOTYYPIT



Lujite vahingoittunut gelcoatin alla

VAURIOTYYPIT



Polyesterikorjaus: hartsi, katkokuitumatto (tai kudos), topcoat 
(gelcoat)
• Hajuhaitat -> tuuletus
• Enemmän painoa
• Huonompi tartunta
• Polyesterihartsin päälle topcoat

Epoksikorjaus: hartsi, ohuet ja lujat kankaat, polyuretaani- tai 
epoksipohjaiset maalit tai lakat
• Epoksilta täytyy suojata iho
• Lujaa ja kevyttä
• Parempi tartunta
• Epoksihartsin päälle epoksi- tai PU-maali (2-komp.)
• Ei koskaan polyesteriä epoksin päälle!

LUJITEMUOVIEN KORJAUKSEN KAKSI POLKUA



Tekniset ominaisuudet verrattuna polyesterihartsiin / liimoihin
• Vetolujuus (epoksilla parempi (esim. 20%))
• Murtovenymä (polyesteri 2% - epoksi 4% tai parempi)
• Tarttuvuus (epoksilla parempi)
• Lämpötilan kesto (perushartseilla – epoksilla esim. 0-20% 

parempi)
• Väsymislujuus (epoksilla parempi)
• Veden absorptio (ohutkin epoksikerros tekee hyvän suojan 

veden tunkeutumista vastaan)
• Hinta!

Käyttöturvallisuus
• Suojataan iho, riittävä tuuletus

EPOKSIHARTSI



Polyesterihartsikorjaus: 
• 1 mm ruiskulaminaattia  450 g/m2 katkokuitumatto + 900 

g/m2 hartsia
• 1 mm kudoslaminaattia  600 g/m2 lasikudosta + 800 g/m2 

hartsia
• Gelcoat/topcoat n. 600 g/m2

Epoksikorjaus:
• 1 mm laminaattia  600 g/m2 lasikudosta + 800 g/m2 hartsia
• 1 mm infuusiolaminaattia  750 g/m2 lasikudosta + 750 g/m2 

hartsia
• 1 mm infuusiolaminaattia  650 g/m2 hiilikuitua + 650 g/m2 

epoksihartsia

AINEMÄÄRIEN ARVIOINTI



Lujitemuovitöitä tehdään mielellään sisätiloissa.

Riittävä lämpö: +18-20°C olisi hyvä (lämpömittari!)
• Aineet lämpimiä, korjattava kohde lämmin, ympäristö 

lämmin
• ”+5°C korjaus” -> riittävä lämpö

Mittaa 2-komponenttiset aineet oikein
• Ennen töiden aloittamista mietittävä, millä pienet määrät 

mitataan tarkasti (lääkeruisku, vaaka…)
• Epoksihartsi aina tarkkaan ohjeen mukaan! Ei ylimääräistä 

kovetetta!

Riittävä tuuletus
Suojaudu: pitkät hihat, suojalasit, ympäristö

KORJAUSOLOSUHTEET



Kovettumisongelma johtuu aina jostakin seuraavista:

• Lämpötila (aineiden, kohteen, ympäristön)
• Väärä hartsin ja kovetteen sekoitussuhde (mittaus!)
• Huono sekoitus! (sekoitetaan riittävän kauan ja pohjia 

myöten)

KOVETTUMISONGELMA?



Hartsi, lujitekuitu, täyteaineet
Pensseli, (hartsilevitystela), alumiininen ilmaustela
Sakset
Hartsikomponenttien mittaukseen: lääkeruisku, mitta-astia tai 
kirjevaaka
Asetoni työkalujen puhdistukseen

Hiontatarvikkeet

Kertakäyttöhanskat, haalari, suojalasit, pölysuojain (parempi 
hengityssuojain liuottimia ja kemikaaleja varten)

Lisälämmitys?

TYÖKALUT, TARPEET



Laminaattivauriota korjattaessa riittävä viistäminen
Lujitekudos tai – matto palojen halkaisijat eri kokoisia
Lujitteiden saumat - ei päällekkäin
Lujitteiden suuntaus

Sandwich-rakenteessa PVC-vaahtolevyä, mikropallomassaa tai 
epoksivaahtoa ytimeen.

Sandwich-rakenteessa pintakerros irronnut ydinaineesta.

KORJAUSNÄKÖKOHTIA
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Laminaattivauriota korjattaessa riittävä

KORJAUSNÄKÖKOHTIA



KORJAUSNÄKÖKOHTIA



Sandwich-rakennevaurio

KORJAUSNÄKÖKOHTIA



LISÄTIETOA

www.lujitemuovi.fi 
Tekijöinä alan veteraaneja.



KIITOS!



Jos teräs on liian heikkoa…

Jos alumiini on liian painavaa…

Soita Kevra Oy !
Kevyttä ja lujaa komposiittia jo vuodesta 1977


