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HIEKAT | LIIKUNTAPAIKAT

Liikuntapaikkahiekat
Asiakkainamme ovat erilaisten urheilukenttien ja piha-alueiden valmistajat 
ja niiden ylläpitäjät ympäri Suomen. Valikoimastamme löydät tarvitsemasi 
hiekan tekonurmi- ja urheilukenttille; mm. jalkapalloon, tennikseen, 
pesäpalloon, golfiin, beach volleyhin, yleisurheiluun ja ratsastukseen. 

Tarjoamme myös turvallisuusmääräysten mukaiset materiaalit lasten leikki-
alueille. Toimitamme sujuvasti ja varmasti niin kate- ja turvahiekat sekä 
muut urheilukenttä- ja harrastusmateriaalit - räätälöitynä 
asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

Katehiekka tekonurmille

Katehiekka luonnonnurmille

Kasvualusta luonnonnurmikentille

Katehiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. 
Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja 
tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly 
olisi haitaksi kentällä.

Ainoa pohjoismainen tekonurmivalmistaja Saltex Unisport käyttää katehiekkaamme valmistamillaan kentillä.

Raekoko: 0,4 - 0,8 mm / 0,5 - 1,5 mm

Katehiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Katehiekkaa 
voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna 
ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuuseulotun tuotteen etuna 
on että hiekan raejakauma on tarkempi.

Raekoko: 0,5 - 1,5 mm / 1,0 - 2,5 mm

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan 
asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon 
kasvualustan toimivuuteen, mm. vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä 
kasvualustaa valmistettaessa. 

JALKAPALLO- JA PESÄPALLO- JA GOLFKENTÄT



Maneesihiekka
Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekasta asiakkaan 
tarpeen mukaan. 

RATSASTUS
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Katehiekka luonnonnurmille

Pituushyppyhiekka
Pituushyppyhiekka valmistetaan luonnonhiekasta. 
Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotanto-
prosessissa hiekasta poistetaan pölyä  pölynpoisto-
järjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan 
pölyä. Pituushyppyhiekka on IAAF-vaatimukset 
täyttävä.

YLEISURHEILU JA BEACH VOLLEY

Beach Volley -hiekka
Hiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka 
kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan 
haluamaan jakaumaan. Beach Volley -hiekka 
on FIVB-vaatimukset täyttävä.

Väylähiekka golfkentille

Bunkkerihiekka golfkentille

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Väylähiekkaa voidaan 
valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. 
Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi raejakauma.

Raekoko: 1,0 - 2,5 mm / 2,0 - 4,0 mm

Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekasta asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Bunkkerihiekkaa valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulottu 
bunkkerihiekka saadaan valmistettua USGA- normien mukaisesti.

GOLF

Hiekkatuotteet myös asiakkaantoiveiden mukaisellaraejakaumalla!



Fescolock Saumaushiekka

Asennus- ja tasaushiekka TH
Asennus- ja tasaushiekka on seulottua, puhdasta 
luonnonhiekkaa pihakivien ja laattojen asennushiekaksi 
ja pohjan tasaukseen. 

Raekoko: 0 - 8 mm

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä 
hiekkapuhallukseen. 

Raekoko: 0,1 - 0,6 mm

PIHA-ALUEET JA KIVETYKSET

Musta saumaushiekka on kova, tiivis ja lähes pölyämätön 
tuote pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Soveltuu myös 
hiekkapuhallukseen.

Raekoko: 0,1 - 0,6 mm
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Hiekat piha-alueille
Fesconin laajasta valikoimasta säkitetyt hiekat viherrakentamiseen, piha-alueille, 
leikkikentille, hiekoittamiseen, kiinteistöille ja pihakivetysten asentamiseen sekä 
saumaukseen. Tarjoamme myös turvallisuusmääräysten 
mukaiset materiaalit lasten leikkialueille. 

Itsekorjautuva saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. 
Saatavana kahta eri raekokoa. Pienempi raekoko soveltuu alle 10 mm 
saumoihin ja suurempaa raekokoa voidaan käyttää leveämmissä 
kivetysten saumoissa, esimerkiksi liuskekivien asennuksessa.

Raekoko: 0,1 - 1,2 mm / 0,1 - 4,0 mm

Saumaushiekka Musta SHM



Asennus- ja tasaushiekka TH

Kivituhka KVT

Sepeli SEP 8 - 16 mm

Hiekoitussepeli HSS

Kivituhka murskatusta kiviaineksesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen 
alustan tasaukseen. Väriltään sekavärinen.

Raekoko: 0 - 6 mm.

Sepeli murskatusta kiviaineksesta perustuksiin 
ja seinien vierustäyttöihin.

Raekoko: 8 - 16 mm

Kuivattu hiekoitussepeli pihan kulkuväylien 
hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. 

Raekoko: 3 - 6 mm

Turvahiekka leikkikentille

Leikkihiekka

Turvahiekka on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä, 
puhdasta luonnon hiekkaa, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille 
pehmentämään alastuloja. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä 
poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja 
hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti.

Raekoko: 1 - 8 mm

Leikkihiekka on seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa pihanrakennukseen, 
mm. hiekkalaatikkohiekaksi ja asennushiekaksi. 

Raekoko: 0 - 2 mm

LEIKKIKENTÄT
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Saumaushiekka Musta SHM



LAASTIT JA BETONIT | KIVETYKSET JA BETONIN KORJAUS

Viherrakentajan 
laastit ja betonit
Valikoimastamme löydät viherrakentamisessa tarvitsemasi laastit ja betonit mm. 
porraslaattojen asennukseen, luonnonkivien liimaamiseen, kivien saumaamiseen ja 
oikeat tuotteet betoniportaitten sekä -pintojen korjaamiseen.  

Tarjoamme myös SILKO-hyväksytyt tuotteet sillan korjaukseen 
ja muihin vaativiin kohteisiin.

Kuivabetoni K10 Pozz

Korrobetoni K45

Kuivabetoni K10 Pozz on maakosteana massana käytettävä 
kuivabetoni kiveysten asennukseen. Tuotteessa käytetään 
pozzolaanisia sideaineita, jolloin sideaineen vapaan kalkin 
määrä saadaan minimoitua ja näin estettyä kalkin kertyminen 
viemärivekostoon. Valmistetaan tilauksesta.

Korrobetoni K45 on sementtiperustainen kuivabetoni kohteisiin, 
joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä 
tiiviitä betonipintoja. Luonnonkivien ja betonielementtien 
saumaukseen, pakkasenkestävä.  

Maksimi raekoko: 3,0 / 10,0 mm

KIVETYKSET JA BETONIN KORJAUS



SILKO- 

hyväksytty

Korrobetoni K45

Juotosbetoni 600/3

SILKO- 

hyväksytty

Saneerauslaasti VSL

Ruiskukorrobetoni RKB

Fescorapid

Korjauslaasti KL

Juotosbetoni 600/3 on erittäin korkealujuuksinen, ennen 
sitoutumistaan paisuva vaativien valukohteiden betoni. 
Porraslaattojen asennukseen, pakkasenkestävä.  

Maksimi raekoko: 3,0 mm.

Saneerauslaasti VSL on sementtisideaineinen, M1-luokiteltu 
kuivalaasti. Pakkasenkestävä kiinnityslaasti joka soveltuu sisä- ja 
ulkokäyttöön, mm. luonnonkivien liimaamiseen.

Maksimi raekoko: 0,6 mm

Ruiskukorrobetoni on valumaton kuituvahvistettu erikoisbetoni, 
jota käytetään betonirakenteiden korjauksiin ja pinnoituksiin. 

Maksimi raekoko: 3,0 mm

Fescorapid on erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja 
kuivuva, monipuolinen korjausmassa. Betonipintojen korjaus ja 
tasoitus sisä- ja ulkotiloissa.

Maksimi raekoko: 0,6 mm

Korjauslaastit ovat sementtiperusteisia kuivalaasteja 
betonipintojen korjausten viimeistelyyn, portaitten 
paikkaamiseen ja kivien saumaamiseen. 

Maksimi raekoko: 1,2 / 3,0 mm
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Fescon Oy on 1984 perustettu laadukkaita ja pitkälle jalostettuja 
kuivatuotteita valmistava kotimainen perheyritys. Tuotevalikoima sisältää 

Hiekkojen lisäksi laasteja, rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja 
pinnoitteita sekä muuraus ja- ja rappaustyömaille vuokrattavia siilo- 
ja sekoituskalustoja. Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, 

varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja 
pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
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