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Tuotekuvaus 
Barrikade Trafikk Kivisirotepinnoite on saumaton 
MMA-pohjainen luonnonkivipinnoite ulkoalueille. 
Tuote koostuu esim. kvartsihiekasta tai bauksiitista, 
jotka on sulautettu pigmentoituun MMA-
sideaineeseen. Barrikade Trafikk muodostaa 
värillisen, turvallisen ja helppohoitoisen pinnan, 
jonka teknisiä ominaisuuksia voidaan säätää. 
 

Barrikade Trafikk toimitetaan useina eri väreinä, 
esim. RAL-värit. Teknisiä ominaisuuksia voidaan 
säätää: kävelyteille suositellaan pyöreää 
kivimateriaalia, liikennöidyille pinnoille hyvä 
kulutuskesto on tärkeää. Tuote voidaan toimittaa 
laajalla kivien kokoskaalalla riippuen siitä, millainen 
pinta halutaan luoda (esim. kitka ja kulutuskesto).  
 

Käyttökohteet 
Barrikade Trafikk soveltuu eri tyyppisille 
ulkoalueille kuten ajoluiskat, pysäköintialueet, 
kävelytiet, polkupyöräkaistat sekä sellaiset tien osat, 
jotka halutaan merkitä erityisellä värillä. 
 

Ominaisuudet 
Barrikade Trafikk tarttuu erittäin lujasti useimmille 
alustoille. Alustan tulee olla kova ja tiivis ja sillä tulee 
olla järjestettynä riittävä sadeveden poisto. Tuote 
voidaan asentaa sekä asfaltin että betonin päälle. 
Lämpötilanvaihtelut eivät vaikuta itse 
pinnoitteeseen, mutta se seuraa alustassaan 
mahdollisesti tapahtuvia liikkeitä, mikäli alusta ei ole 
vakaa. 
 

Barrikade Trafikk on kehitetty luomaan 
kulutuskestävä pinnoitusmenetelmä liikennöidyille 
alueille, joille halutaan saada erottuvuutta väreillä. 
 

Barrikade Trafikk kestää kovaa kulutusta ja on 
helppohoitoinen. Sade pitää pinnan puhtaana ja 
tarvittaessa perusteellinen puhdistus voidaan tehdä 
painepesulla. Tahrojen poistoon suositellaan 
käytettäväksi ensin liuottavaa tahranpoistajaa, jonka 
jälkeen pinta pestään painepesurilla.  
 

Pinnoitteen arvioitu elinkaari kävelyteillä on 10-20 
vuotta, ja liikennöidyillä alueilla jopa 5-15 vuotta 
liikennemääristä ja valitusta pinnoitevaihtoehdosta 
riippuen, ks. tekniset tiedot. Kunnostus toteutetaan 
uudella kerroksella sideainetta ja kiviainesta. 
 

Asennus 
Olemassa oleva asfaltti puhdistetaan huolellisesti. 
Huokoinen asfaltti pohjustetaan seoksella Barrikade 
Trafikk sideainetta ja kvartsihiekkaa. Tämä ehkäisee  
sideaineen imeytymisen asfalttiin. Betonipinnat tulee 
pohjustaa (primer).  
 

 
Sideaine toimitetaan erillisinä komponentteina, jotka 
sekoitetaan huolellisesti. Sideaine levitetään alustalle 
kampalastalla tmv., jotta tarvittava kerrospaksuus 
saadaan luotua. 
 

Tämän jälkeen sirote levitetään sideaineen päälle, 
kunnes se on täysin kyllästetty. Ylimääräinen sirote 
harjataan pois sideaineen kuivuttua. Trafikk 
viimeistellään sideaineen kanssa saman värisellä 
topcoat-kerroksella. 
 

Suositeltu asennuslämpötila: 5…30°C. Alustan tulee 
olla kuiva ennen pinnoituksen aloittamista. Valmis 
pinta kestää sadetta n. 1 tunti asennuksen jälkeen.  
 

 
Supersuojatie, Oulu 

Tekniset tiedot 
Sirote 

raekoko, mm 
Sideaine 
kg/m2 

Sirotetta 
kg/m2 

Yhteensä 
kg/m2 

1.2 – 2.0 kv. 2 - 2.5 6 – 7  8 – 9.5 
1.4 – 2.0 dg. 2 - 2.5 6 – 7 8 – 9.5 
1.0 – 3.0 dg. 2.5 – 3 8 – 10 10.5 – 13 
3.0 – 5.0 dg. 4 – 5 15 – 17 19 – 22 

 

• kv. = kvartsihiekka 
• dg. = Dynagrip / bauksiitti 
• Myös muita sirotevaihtoehtoja. 
• Alustasuositus: asfaltti AB8 mahd. tiivis ja 

vähähuokoinen. Kysy lisää. 
 

Asennus vain valtuutetun asennusliikkeen toimesta. 


