
Suomessa on paljon huopa- ja peltikattoja, joita on vuosien 
saatossa korjailtu bitumipohjaisilla tuotteilla. Enkonol on uusi, 
niin peltikattojen kuin huopakattojen saneeraukseen soveltuva 
paksupinnoite, joka ratkaisee näiden bitumipohjaisilla aineilla 
käsiteltyjen kattojen kunnostuksen.

”Enkonol on erittäin kustannustehokas erityisesti huopakattojen kor-
jauksiin”, kertoo Pintatiivistyksen Tomi Korpela. ”Huopakattojahan on 
tähän asti korjailtu erilaisilla polyuretaanipohjaisilla aineilla, mutta En-
konol on selvästi kustannustehokkaampi tuote siihen tarkoitukseen.” 
Korpela toteaakin, että Enkonol on nyt markkinoiden ainoa huopakat-
topinnoite, joka oikeasti toimii, eli huoltaa itse materiaalin, ei vain pei-
tä sitä. ”Useimmat korjausaineet ovat vain pinnoitteita, mutta Enkonol 
imeytyy hyvin huopaan ja palauttaa huopamateriaalin elastisuuden. 
Se ei siis ole vaan pinnoite, vaan pikemminkin kylläste.” 

Esimerkiksi Tampereella kaupungin keskustassa sijaitsevan ravintola 
Heinätorin peltikattoa on korjattu bitumipohjaisilla massoilla. ”Enko-

Enkonolilla edullinen suojaus  
niin pelti- kuin huopakatoille

nol toimii hyvin yhdessä vanhojen bitumipohjaisten maalien ja pin-
noitteiden kanssa”, Korpela sanoo. ”Huonosti kiinni olevat osat tieten-
kin ensin puhdistetaan ja ruostuneet kohdat korroosiosuojataan. Sen 
jälkeen Enkonol imeytyy hyvin vanhan korjausaineen päälle. Se siis 
imeytyy vanhaan korjausaineeseen siinä missä huopapintaankin ja 
takaa kestävän suojan taas pitkäksi aikaa.”

Huovalla ainetta kuluu noin 500 grammaa neliötä kohden, peltikatoilla 
vähemmän. Korjausmassan tekeytymisaika on kahdesta kuuteen viik-
koa. Valmis pinta on sitten ulkonäöltään lähellä vanhoja bitumimaaleja 
ja -massoja, niin että ulospäin ei näe enää eroa mikä on vanhaa ja mikä 
korjattua kattopintaa. ”Se on tärkeätä etenkin tällaisissa suojelluissa 
kohteissa, kuten Tampereen Heinätori – kuulemma yksi presidentti 
Sauli Niinistön suosikkiravintoloita Tampereella,” Korpela lisää.

Lisätietoa: www.pintatiivistys.fi 

 Enkonol on edullinen ylläpito- ja korjauspinnoite sekä huopa- että peltikatoille.
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Housetek pinnoitti viime kesänä Eduskuntatalon takana Nervan-
derinkadulla sijaitsevan rakennuksen katon räystäsalueet En-
konolilla. Kohteen tiivistykseen ja korjaukseen käytettiin toista 
kohteeseen hyvin sopivaa korjausmassaa, Enkopuria. 

Enkonol on bitumipohjainen, paksu huoltopinnoite, joka sopii erityises-
ti kuluneiden tasakattoisten ja loivalappeisten bitumihuopakatteiden 
kunnostamiseen. Nervanderinkadun katto oli konesaumattu pelti-
katto, jossa oli vanha bitumipinnoite. Ennen Enkonol-käsittelyä katon 
ongelmakohdat tiivistettiin Enkopur -tiivistysmassalla. ”Katto tutkitaan 
tarkkaan ennen työn aloittamista ja korjattavista kohdista tehdään 
työsuunnitelma tietokoneella”, Housetek Oy:n toimitusjohtaja Markus 
Saano kertoo. ”Näin saadaan etukäteen mahdollisimman tarkka kus-
tannusarvio tarvittavine ainemäärineen ja työtunteineen. Myös tilaajan 
on sen avulla helpompi tutustua tarjoukseen ja urakan laajuuteen.” Sen 
jälkeen katto pinnoitettiin räystäiltä noin 2 metriä ylöspäin.

Arvokiinteistön katto kuntoon

 Helsingin Töölössä päädyttiin korjaamaan vanha peltikatto tiivistämällä ongelmakohdat ja pinnoittamalla vain lappeiden reuna-alueet.

Enkopur on nestemäinen yksikomponenttinen polyuretaanimassa joka 
vulkanisoituu pysyvästi joustavaksi kalvoksi. Siten se sopii lähes kaikil-
le kattomateriaaleille, huopakattojen ohella myös peltikatoille. Se so-
veltuu myös hyvin liitoskohtien paikkaamiseen, koska se tarttuu myös 
puu-, muovi- ja lasipintoihin.

Enkonol puolestaan imeytyy bitumihuopakatteen ytimeen ja palaut-
taa huovan elastisuutta. ”Hyvien tiivistysaineiden ohella asennustyön 
huolellisuus on avainasemassa korjaustyön onnistumisessa”, Saano 
painottaa. Saano muistuttaa, että maan yhtenä johtavana Enkopur-
asentajana Housetek antaa työlleen myös takuun.
   
Lisätietoa: www.housetek.fi
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Wärtsilä Diesel entisöi muutama vuosi sitten Vaasan Onkilah-
dessa sijaitsevat vanhat hyöryveturitallit. Kun sinkitty konesau-
makatto oli muutaman vuoden ajan hapettunut, oli aika tehdä 
sille korroosiosuojamaalaus.

Wasa Bygg & Rakenusyhtiöt valitsi suoja-aineeksi värillisen, yk-
sikomponenttisen ruosteensuojavärin, Enke Multi Protectin (EMP).
EMP:n etuna on se, ettei se vaadi ruosteettomalla pinnalla mitään 
pohjustusta. Pelkkä pesu ja kertamaalaus riittää.

Wärtsilän veturitallin katon koko on 3000 neliötä, joten EMP säästää 
aikaa ja rahaa. Käsittelyn huoltoväli on noin kymmenen vuotta. Mu-
seoviraston suojeluksessa oleva vanha veturitallissa sijaitsee nykyi-
sin Wärtsilän henkilöstöravintola.

Lisätietoa: www.wbr-yhtiot.fi   

Wärtsilän  
veturitallit saivat  
EMP-suojan  
Vaasassa

 Ruosteettomalla pinnalla EMP ei vaadi pohjustusta, kertamaalaus riittää.
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