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Kuparinauha 
pitää  
sammaleen 
kasvun kurissa 

Sammaleen poisto tiilikatolta painepesurilla tai 
harjaamalla on työlästä. Huokoiseen pintaan!! 
jääneitä sammaleen itiöitä ei ole helppo poistaa 
kokonaan ilman että vaurioittaisi samalla!kattotiilien 
pintaa.! 
Kätevä apu sammaleen pitämiseksi poissa katoilta on 
katon lappeelle lähelle harjaa asennettava!kuparinen 
Sammalnauha. 
Sateella ja kostealla säällä kuparisesta nauhasta irtoavat 
kupari-ionit valuvat katolle vaikeuttaen sammaleen ja 
levän kasvua.! 
20 cm leveä kuparinen nauha on varustettu 
kiinnitysteipillä ja se on siten helppo asentaa katolle.!! 
Yhdessä rullassa on kuparinauhaa 5,0 metriä ja se 
painaa 0,6 kg.! 

Saksalaisen Sarei-yhtiön Sammalnauhaa tuo maahan 
suomalainen RoofTech Finland Oy.! 
Katso myös: www.peltikauppa.com

 



Työnjohtaja Mikko Juvosen mukaan 1970-
luvun rakennuksen konesaumattu katto oli 
kaikin puolin hyvin tehty, mutta ajan myötä osa 
siitä oli silti jo kärsinyt vaurioista.
- Kun kattoprofiili on loiva eli kaltevuutta on 
vähän, jää ja lumi jäävät pitkäksi aikaa 
paikoilleen. Niinpä katon vaakasaumat oli 
tiivistettävä uudelleen. Se tehtiin Enkopur®-
menetelmällä, kuten myös läpiviennit viemärin 
tuuletusputkiin.

Tiivistysten ohella katto pestiin ja raaputettiin 
puhtaaksi ja maalattiin Enke Multi Protect –
maalilla. Lisäksi ruostuneet vesikourut pellitettiin 
ja myös ne tiivistettiin Enkopur®-menetelmällä.
- Kun peltikouru on osa lappeen rakennetta, on 
järkevämpää pellittää kourut ja käyttää 
Enkopur® tiivistemassaa kuin uusia koko katto. 
Menetelmä on helppo, kestävä ja luotettava ja 
antaa katolle 5-10 vuotta lisää elinkaarta, ehkä 
pitempäänkin, Juvonen sanoo. 

Juvosen mukaan peltisepät suosittelevat turhan 
usein koko katon uusimista.
- Jos katto on alun perin tehty hyvin ja siinä on 
vain osittaisia korjaustarpeita, niin sitä voi 
laskea, että paljonko maksaa katon elinkaaren 
pidentäminen kymmeneksi viideksitoista 
vuodeksi korjaamalla verrattuna siihen, että 
heität vanhan katon roskiin ja maksat 200 euroa 
neliö koko katon uusimisesta. 
- Sillä saa uuden katon noin 30 vuodeksi, mutta 
korjaaminen tulee huomattavasti 
edullisemmaksi.

Builder MC tekee kolmatta kautta sertifioituja 
Enkopur®-asennuksia.
- Pienestä aloitettiin, mutta joka vuosi kysyntä 
tuntuu tuplaantuvan. Kokemusta ja osaamista 
tulee koko ajan lisää ja onneksi keikkaakin.
!

Kaksikerroksinen rivitalo Helsingin Munkkivuoressa sai suojaa vuosiksi kun 
RoofTechin E-Teamiin jo useamman vuoden kuulunut Builder MC paikkasi ja 
maalasi rakennuksen peltikaton kesän alussa.



PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
UUDET
JÄLLEENMYYJÄT
Kattojen korjaus- ja ylläpitokausi on nyt 
käynnistynyt. RoofTech tukee valtuutettuja 
E-Team asennusliikkeitä mahdollisimman
hyvin lisäämällä E-Team jälleenmyyntipisteitä
pääkaupunkiseudulle.

Seuraavat noutopisteet ovat käytettävissänne ja 
myyvät suurimenekkisiä RoofTechin
maahantuomia Enke-Werkin tuotteita 
sertifioiduille asentajille:

HELSINKI
Punavuoren Rauta Oy, Pursimiehenkatu 4-6, 
00150, HELSINKI 
Aukioloajat ma-pe klo 7:30-7:00
puh. (09) 656 341

ESPOO
Ruukki Express, Koskelontie 21, 02920, ESPOO 
Aukioloajat ma-to 10:00-16:00, Pe 7:00-15:00 
puh. (020) 592 1710
!
VANTAA
Pelti-Virte Oy, Tiilitie 12, 01720, VANTAA 
aukioloajat ma-pe 7:00-16:30 
puh. (044) 565 0087

RoofTechin Kilon toimisto palvelee teitä 
normaalisti

Kilonkallio 5 B, 02610 ESPOO
Aukioloajat ma-pe klo 8:00-16:00.

!

Oulun Kuorirakenne Oy, 
Tetriläntie 16, 90360 Oulunsalo

Pelti-Virte Oy, 
Tiilitie 12, Vantaa/Petikko

Punavuoren Rauta Oy, Pursimiehenkatu 
4-6, Helsinki

Ruukki Express, Espoo  
Koskelontie 21

Ruukki Express Jyväskylä, 
Sievisenmäentie 10

Ruukki Express Kuopio, 
Mestarinkatu 15

Ruukki Express Tampere, 
Viinikankatu 55

Virte-Metalli Oy, Turku 
Kuormakatu 12

ENKE-TUOTTEIDEN 
JÄLLEENMYYJÄT 
SUOMESSA

”Peltikaton korroosio voidaan pysäyttää 
ammattimaisella pinta 
käsittelyllä. Katteeseen ilmestynyt reikä tai 
muutama ruosteläikkä ei tarkoita katon 
lopullista tuhoa.” 

-Kiinteistölehti 05/14

www.rooftech.fi/ajankohtaista/
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Kiinteistölehti 5/14: 
Stoppi katon korroosiolle
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