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Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet ”Bioppo”

• Business Finlandin ja yritysten rahoittama noin 
0,5 milj. euron julkinen tutkimusprojekti 
(12/2018 – 5/2021).

• Co-Innovation -yhteishanke kattaa julkisen 
tutkimusprojektin ja kaksi T&K –projektia.

• Hanke kuuluu Bio&Circular Finland –ohjelmaan.

• Projektin vastuullinen johtaja Jarmo Havula.

• Projektipäälliköt Johanna Hiljanen ja Tiina 
Vuorio.
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Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet ”Bioppo”
• Tavoitteena fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen rakennusteollisuuden 

ohutlevytuotteissa.

• Tutkitaan biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitetään 
ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien edelleen parantamiseksi sekä biopohjaisten ja 
kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi.

• Tuotetaan uutta tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla biopohjaisten maalien käyttöä erilaisissa 
ohutlevytuotteissa voidaan laajentaa.

• Tutkimustyössä huomioidaan ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren
maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset.
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Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tuottaa 
uutta tietoa ja ratkaisuja, 
joiden avulla: 

1) biomaalien käyttöä erilaisissa 
lopputuotteissa voidaan 
laajentaa, 

2) biomaalien ominaisuuksia 
voidaan edelleen kehittää, 

3) biomaalien biopohjaisten ja 
kierrätettyjen komponenttien 
määrää voidaan lisätä.
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Maalipinnoitettu teräs
• Maalipinnoitettuja ohutlevytuotteita käytetään esimerkiksi 

katoissa, sadevesijärjestelmissä ja julkisivuissa.

• Pohjamateriaalina on teräs, joka on pinnoitettu 
sinkkikerroksella. Sinkkipinnoite suojaa terästä korroosiolta.

• Esikäsittelykerroksen tehtävä on pinnoitteen 
kiinnipysyvyyden varmistaminen sekä korroosiokestävyyden 
parantaminen.

• Pohjamaali sisältää korroosiolta suojaavia lisäaineita ja se 
parantaa osaltaan myös pintamaalikerroksen 
kiinnipysyvyyttä.

• Pintamaali valitaan tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. 
Maalipinnoitteen kokonaispaksuus on tuotteesta riippuen 
noin 25–50 μm (plastisol 200 μm).

• Levyn taustapuoli maalataan tavallisesti kaksikerroksisella 
harmaalla taustapinnoitteella, mikä parantaa tuotteen 
korroosionkestävyyttä entisestään. 

© kuvat SSAB
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• Pinnoitteissa käytetään biopohjaista 
teknologiaa (BT), jossa valtaosa 
perinteisistä fossiilisista 
komponenteista on korvattu 
biopohjaisella vaihtoehdolla.

• Toisin kuin perinteisissä pinnoitteissa, 
biopohjaisesta liuottimesta tulee 
pysyvä osa lopullista pinnoitetta, 
joten se on ympäristöä vähemmän 
kuormittava ja pienentää 
hiilijalanjälkeä.

• SSAB:n patentoima menetelmä.

Biopohjainen 
maalipinnoite

© kuva SSAB
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Keskeiset toimenpiteet
• Biomaalien mekaanisten ominaisuuksien ja kulutuskestävyyden 

tutkiminen

• Biopohjaisten pinnoitteiden pitkäaikaiskestävyyden varmistaminen

• Pinnoitteen ja teräksen muovauskäyttäytyminen

• Biomaalien huoltomaalattavuuden selvittäminen

• Sovelluskohtaiset muovauskokeet ja muovausteknologian kehittäminen

• Lopputuotteiden ominaisuuksien tutkiminen

• Bio-osuuden kasvattaminen maaleissa
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Tutkittavat biopohjaiset maalit
• Tutkimuksissa kattavasti 

erilaisia kehitteillä olevia 
polyesteri-, polyuretaani-
ja PVDF-pohjaisia 
pinnoitteita.

• Kehitteillä olevien 
pinnoitteiden bio-
osuuksien määrää lisätty.

• Osa pinnoitteista 
koeajettu 
yrityskumppaneiden 
linjoilla.

Näyte Pinnoite
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BS04 PURBT1

BS02 PURMATBT1

BS12 PES1BT1

BS18 PES1MATBT1

BS10 PES2BT1

BS07 PES2MATBT1
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BS28 PESRWSBT1

BS29 PESRWSMATBT1

BS24 PVDFBT1

BS25 PVDFBT1

BS26 PVDFBT1

BS27 PVDFMATBT1

BS17 PES1BT2

BS15 PES1MATBT2

BS31 PURMATRWS1BT1

BS35 PURMATRWS2BT1

BS37 PURMATRWS3BT1

BS39 PURMATRWS4BT1
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BS33 PURMATBT3



w
w

w
.h

am
k.

fi

Pinnoitteiden likaantuminen

• Huomiseen webinaariin ehtii vielä ilmoittautua, Green and Digital 
Steel Technologies webinar 27.5.2021, 
https://tapahtumat.hamk.fi/event/xO1az 

16:20-17:30 Theme: Sustainable coatings

• “Protective and decorative biobased coatings for packaging industries”, Dr. 
Milja Hannu-Kuure, Brightplus Oy

• “Corrosion and soiling of painted steel. State of the art on dose-response, 
environmental effects, tolerances and costs.”, Dr. Terje Grøntoft, NILU –
Norwegian Institute for Air Research

• “Dirt Pick-Up of Bio-Based Coil Coatings”, Dr. Päivi Laaksonen, HAMK Tech
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Julkaisut

• Päivän Bioppo-esitykset laitetaan hankkeen kotisivuille: 
https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-
ohutlevytuotteet/


