
Kotek Factory Service
Kotek Factory Service Oy tarjoaa asiakkaiden käyttöön 20 hengen 
ammattitaitoisen henkilökuntansa. Työntekijöillämme on vuosien 
kokemus vaativista asennus- ja pinnoituskohteista.

Toimipaikkamme sijaitsee keskeisellä paikalla Kokkolan 
suurteollisuusalueella. Käytettävissämme on kattava ja 
nykyaikainen kalusto.
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Polyureapinnoitus
Polyurea on kestävä pinnoite teollisuuteen ja rakenta-
miseen. Polyureapinnoitusta käytetään vedeneris-
tykseen, korroosion suojaukseen sekä kulutuskestä-
vyyden parantamiseen. Omiaan polyurea on kattojen 
kunnostuksessa; pelti-, huopa- ja varttikatoille 
soveltuva pinnoite puolittaa kattoremontin kustan-
nukset ja tuloksena on vesitiivis ja vuotamaton kate! 

Lisäksi polyurealle sopivia kohteita ovat muun 
muassa teollisuuden varoaltaat, säiliöt, sakeuttimet, 
sahojen kuivauskammiot, jätevesipuhdistamoiden 
altaat, sekä muut rakenteiden kulutuskestävyyttä 
kaipaavat kohteet.

Pitkäikäinen suoja

Polyureapinnoite tuo pitkäaikaisen suojan korroosiota, 
iskuja, hankausta ja ennenaikaista kulumista vastaan. 

Tuotteella on tekninen kestävyys vähintään 25 vuotta.

Pinnoituspalvelut
Toteutamme metalli- ja betonipinnoituksia polyurea-, epoksi-, polyuretaani- 
ja akryylipinnotteilla sekä ARC-polymeerikomposiiteilla.

Nopea kuivuminen

Polyureapinnoite kuivuu nopeasti; kovettuminen 
kosketuskuivaksi tapahtuu noin 10 sekunnissa. 
Pinnoite kestää vesisateen ja kävelyn jo minuutin 
kuluttua ruiskuttamisesta. Nopea kuivuminen 
mahdollistaa suurten pinta-alojen käsittelyn 
päivän aikana.

Vuotamaton ja saumaton

Suojaa erinomaisesti kulumista ja kosteutta vastaan! 
Katto- ja lattiakaivot ja muut vastaavat kohteet 
voidaan ruiskuttaa täysin saumattomasti, jolloin pinta 
on täysin vesitiivis. Polyurea soveltuu loistavasti myös 
kerrostalojen pihakansille saumattoman rakenteensa 
ja nopean asennusaikataulunsa ansiosta.
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Betonipinnoitukset
Tehokkailla sinkopuhalluksella, timanttihioma-  
ja jyrsinkoneillamme pohjatyöt hoituvat nopeasti  
ja laadukkaasti. 

Käytämme betonipinnoituksiin luotettavia Master 
Builders Solutions, Sika Chemicals, Tikkurila ja 
Nanten -tuotteita. Teollisuuden vaativimpiin betoni-
kohteisiin tarjoamme lisäksi itse maahantuomamme, 
varmatoimiset amerikkalaiset Chesterton pinnoitteet. 
Urakoimme sekä pienet että suuret betonipinnoi-
tukset niin rakennettavissa kuin kunnostettavissakin 
kohteissa. Tarjoamme kohteeseen parhaiten 
soveltuvan tuotteen ja toteutamme työt kokonaisval-
taisesti aina pohjatöistä loppusiivouksiin.



ARC pinnoitteet
Olemme Chestertonin ARC pinnoitteiden Suomen maahantuoja. Urakoimme 
pitkällä kokemuksella ARC-tuotteet teollisuuden vaativiinkin kohteisiin.

ARC pinnoituspalvelut betonille mm. teollisuuden varoaltaat, säiliöt, sakeut-
timet, kemikaalialueet sekä vaativat teollisuudenlattiat. Metalleille ARC- 
tuotteet soveltuvat mm. kolakuljettimet, ruuvikuljettimet, pumput, sakeut-
timen sekoittimet sekä kaikki kohteet missä vaaditaan ankaraa kemikaalin tai 
kulumisen kestävyyttä.



Maalaamopalvelut
Kotek Factory Service Oy:n raepuhaltamo ja teollisuusmaalaamo sijaitsee 
Kokkolan suurteollisuus alueella ja palvelee märkämaalauksissa kaikkia 
asiakkaita. Käytämme puhalluksissa kierrätettävää teräsraetta sekä maalaus-
töissä yksi- ja kaksikomponentti korkeapaineruiskuja. Maalaamomme 
varustettu 5000 kg:n siltanosturilla. 

Teräsrakennemaalaukset
Urakoimme teräsrakennemaalaukset pohjatöistä 
pintoihin. Meillä on liikkuva hiekkapuhallus- ja 
nosturikalusto, ruiskukalusto sekä erittäin ammatti-
taitoinen maalaritiimi toteuttamaan vaativatkin 
teräsrakenne maalaukset. Käytämme Teknos, 
Tikkurila ja Chesterton maaleja ja pinnoitteita. 
Maalauskohteinamme on ollut teollisten teräsra-
kenteiden koko kirjo: muun muassa säiliöitä, 
hinaajia, putkisiltoja, putkia ja satamanostureita.



Teräsrakennemaalaukset
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