
Mikä on Ter-Mite?

Ter-Mite on markkinoiden tehokkain kemialli-
nen murtolaasti. Se on tarkoitettu kallionlou-
hintaan ja betonirakenteiden murtamiseen.

Ter-Mite on vaihtoehto räjäyttämiselle ja muille 
perinteisille louhintatekniikoille tapauksissa, 
joissa niiden käyttö ei ole mahdollista ympä-
röivien rakenteiden, turvallisuuden, säännöstö-
jen tai muiden olosuhteiden takia.

Mihin Ter-Mitea voidaan käyttää?
 • kallion louhinta
 • järkäleiden pilkkominen 
 • käyttökiven kontrolloitu louhiminen
 • tunnelilouhinta
 • kallioleikkaukset
 • pihojen raivaus
 • betonirakenteiden purkaminen
 • teräsbetonirakenteiden purkaminen
 • laiturien ja portaiden purku
 • perustojen ja elementtien purku
 • suurien kappaleiden pilkkominen  

 helpommin käsiteltäviin paloihin
 • kohteen ennakkomurtaminen pienempiä  

 räjäytyspanoksia tai rammerointia varten

Ter-Miten käyttökohteet ovat lähes rajattomat

Miten Ter-Mite toimii?

Tuotteen teho perustuu kemialliseen reaktioon,  
joka aiheuttaa erittäin voimakkaan paisumisil-
miön. Ter-Mite aiheuttaa paisuessaan 

 
paineen, 

joka halkaisee kaikki kivilajit sekä betonityypit.

Ter-Mite on suunniteltu toimimaan hyvin Suo-
men olosuhteissa. Ter-Mite perusversion tehokas 
käyttölämpötila-alue on -5°C – +25°C.

Markkinoiden ainoa alle +5°C lämpötiloihin soveltu-
va ammattituote! Tämä tuo selvää säästöä kohteeen 
lämmityskuluissa.

Mitkä ovat Ter-Miten edut?

 
• turvallinen ympäröiville rakenteille

 
• ei tärinää tai shokkiaaltoja

 
• ei ääntä, savua tai pölypilviä

 
• ei lentäviä kiviä

 
• ei saasteita

 
• ei lupia

 
• ei erikoismiehiä, -laitteita tai -kalustoa

 
• muita töitä ei tarvitse keskeyttää 

 
 

louhinnan takia

 
• louhinta jopa asiakkaan tiloissa toimintojen 

 
 

häiriintymättä (esim. sairaalat, koulut)

 
• luontoystävällinen

 
• vesiliukoinen

 
• lämpötilaoptimoitu

 
• markkinoiden vahvin murtolaasti

 
• EU REACH-rekisteröity rakennuskemikaali

Ter-Miten edut ovat kiistattomat. 
 

Turvallista ja tehokasta 
louhintaa ilman 

 

lupabyrokratiaa ja riskejä!

Suunnittelu Poraus Täyttö Vaikutus Tulos

Ter-Mite-prosessi
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Louhinnan ammattilainen!

Kemiallisen kiilauksen suosio on selvässä kasvus-
sa. Kaupunkien keskustoissa rakennetaan yhä 
enemmän. Työmaan välittömässä läheisyydessä 
on usein arvorakennuksia tai tärinöille herkkiä 
kohteita, kuten IT-järjestelmiä. Moni projekti 
suoritetaan olemassaolevien rakennusten sisäl-
lä. Purku- ja louhintatyön riskit ja vaatimukset 
kasvavat.

Ekologiselta kannalta katsoen Ter-Mite on hyvä 
vaihtoehto. Sen käytöstä ei aiheudu ekotok-
sikologisia vaikutuksia ja se voidaan hävittää 
normaalina rakennusjätteenä.

Kemiallinen kiilaus tarjoaa rakentajalle mahdol-
lisuuden suorittaa louhinta minimoiden riskit ja 
byrokratia. Ter-Mitea käytetään usein yhdessä 
räjäyttämisen ja hydraulisen kiilauksen kanssa.

Ter-Mite on markkinoiden kilpailukykyisin kemi-
allisen kiilauksen tuote myös taloudellisesti.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

Dextec Oy
Siuntio

Puh.  040 501 2829 www.ter-mite.fi
E-mail: info@dextec.fi

Ter-Mite on suunniteltu toimimaan  
vaihtelevissa olosuhteissa. 

Ter-Miten käyttökelpoinen lämpötila-alue on 
laaja, perusversiolla pärjää pikkupakkaselta 
kesäkeleille.

Ter-Mite on markkinoiden tehokkain murtolaa tis 

Ter-Mite on  EU-määräysten mukaisesti REACH-

Ter-Miten turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat 
antavat kilpailuedun tarjousneuvotteluissa.

Ter-Mite – ylivoimainen tuote

Ter-Mite teollisuuskäytössä
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Pakkaus ja varastointi

Ter-Mite pakkauskoko on 20 kg:n laatikko.  
Laatikossa tuote on pakattu 5 kg kosteudelta 
suojaaviin muovisäkkeihin.

Laatikkopakkaus helpottaa varastointia ja  
kuljetusta, yhdelle lavalle voidaan lastata  
60  laatikkoa eli 1200 kg.

rekisteröity rakennuskemikaali. Sen käyttö työ-maalla on siis laillista.




