E-Team News 2/2016
Kattojen kunnostaminen kannattaa aina!

Vesikattojen kunnostamiseen ja ylläpitoon taloudelliset RoofTechin
edustamat tuotteet: Enkopur®, Enke Multi-Protect (EMP), Enkonol…

Enkopur-sertifiointikoulutukset jatkuvat
to 26.5., ma 6.6. ja pe 17.6.2016
Enkopur-asennuksia tehdään aktiivisesti eri puolella Suomea. Kysynnän tyydyttämiseksi
haluaisimme lisää asennusliikekumppaneita (’E-Team’) ja kouluttaa uusia asentajia Suomeen.
RoofTech järjestää säännöllisesti Enkopur-kursseja sekä uusille asentajille että
täydennyskoulutuksia jo aiemmin koulutetuille sertifikaatin voimassaolon varmistamiseksi.
Tarkemmat koulutuspäivät löytyvät nettisivuiltamme www.rooftech.fi tai suoraan tästä
linkistä: http://www.rooftech.fi/e-team/. Seuraavat koulutustapahtumat järjestetään Espoon
Kilonkallio 5:ssä: to 26.5., ma 6.6. ja pe 17.6.2016.
Kurssit ovat maksullisia ja sisältävät koulutuksen, harjoitustyöt, testit ja sertifikaatit. Aiemmin
koulutukseen osallistuneet henkilöt saavat päivityskoulutuksensa puoleen hintaan (- 50 %).
Kysynnän mukaan järjestämme myös räätälöityjä kursseja yrityskohtaisesti useammalle
ihmiselle - myös eri puolilla Suomea. Paikallista koulutusta tarjolla myös Turussa ja Oulussa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse info@rooftech.fi tai soittamalla toimistollemme
numeroon (0400) 188 796.
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TUOTEUUTUUS
Enke Universal Primer 2K
Kestävyyttä ja tartuntaa kehityksen ja innovaation kautta. Universal Primer 2K on aito
monitaituri, mikä soveltuu kaikille yleisille katemateriaaleille eikä tarvitse siten käyttää
useampaa pohjustetta monimateriaalisissa kohteissa.
Edut:
-Tarttuvuuden varmistus
-Helposti levitettävä
-Nopeasti kuivuva
-Erinomainen vedenkestävyys
-Säästää työaikaa
-Asentajat eivät tarvitse monta erilaista pohjustetta, all in one purkki
-Vähemmän aggressiivinen pinnoille (peltimaalit, kermit)
-Pitkään työstettävä sekoituksen jälkeen
Toimitusmuoto:
Peltiämpäri, Komponentti A: 1,4 kg ja komponentti B: 0,84 kg
Kulutus: 50 – 100 g / m2

Toimistomme ja varastomme palvelevat
Enke-Werkin tuotteita on saatavissa jälleenmyyjiltämme Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja
Oulussa sekä RoofTechin varastolta. Virte-Metalli (Vantaa ja Turku) myy nyt myös Enken
maaleja ja Enkonolia!
RoofTechin toimisto ja noutovarasto palvelee teitä normaalisti Espoon Kilonkallio 5:ssä
arkisin klo 8:00-16:00. Lisätietoja numerosta 0400 188 796 ja sähköpostitse
info@rooftech.fi.
Avustamme teitä mielellämme myynnintuessa ja RoofTechiltä on saatavissa tuote-esitteitä ja
muutakin myynnin tukimateriaalia pyytäessänne. Lisäksi olemme kiinnostuneita
osallistumaan kanssanne paikallisiin messuihin, alan tapahtumiin ja isännöitsijätapaamisiin
erikseen niin sovittaessa. Hyödyntäkää tämäkin palvelu kanssamme!
Sähköisesti tilauksenne voitte toimittaa sähköpostiimme tilaukset@rooftech.fi.

Enke-Werkin päätuotteita ovat mm.
Tänä vuonna Enke-Werkin tuotteilla huolletaan, tiivistetään, korjataan ja kunnostetaan
ennätysmäärä kattoja eri puolilla Suomea. Enkopur® -takuutiivistyksien kausi jatkuu pitkälle
syksyyn.
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Enkopur® – kestäviin täsmätiivistyksiin:
ENKOPUR® on erinomainen tuote pelti-, huopa- ja kuitusementtikattojen elinkaaren
pidentämiseen. Tuotteella tiivistetään kattojen vuoto- ja ongelmakohdat pysyvästi ja
varmasti. Asentaminen käsittää useamman vaiheen ja asentaminen vaatii koulutuksen ja
sertifioinnin. Tuote on liuotinpohjainen erittäin hyvällä tartunnalla ja venymällä oleva
takuutiivistysaine jolla on ainakin 25 vuoden tekninen käyttöikä.
Enkopur soveltuu myös vuotavien sadevesikourujen, kattoikkunoiden, lasikattojen kuten
myös tiili- ja betonisaumojen tiivistämiseen.
Enke Multi Protect – ruostesuojamaali:
ENKE MULTI PROTECT on värillinen, yksikomponenttinen suojaväri, jossa korostuu korkea
kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatolle. Mikäli katossa tai kouruissa esiintyy
ruostetta ne tulee pikaisesti suojata hapelta ja kosteudelta, jotta ruostumisen jatkuminen
estyy. Tällä pidennetään kattojen ja sadevesijärjestelmien elinkaarta huomattavasti.
Enke Multi Protect suojaväriä on saatavilla seitsemässä vakiovärissä ja on myös tilattavissa
muissa sävyissä, joissa vähimmäistilausmäärä on 200 kg. Enke Multi Protectilla voi
paikkamaalata myös Enkopur® tiivistykset katon sävyiseksi.
Vain yhdellä ainoalla maalauskerroksella saadaan aikaiseksi luotettava UV-vakaa
pitkäaikainen suojaus aggressiivisia ympäristövaikutuksia vastaan.
Enkonol® paksupinnoite kattojen elinkaaren pidennykseen:
ENKONOL on bitumi- ja liuotinpohjainen paksupinnoite erityisesti kuluneiden
bitumihuopakatteiden regeneroimiseen ja sinkittyjen teräskatteiden sekä
kuitusementtikattojen pinnoittamiseen.
Musta, helposti levitettävä kattopinnoite, mikä tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille
ja erityisesti bitumipohjaisiin pinnoitteisiin ja bitumihuopakatteisiin. Aiheuttaa syvälle
menevän regeneroinnin kuluneille bitumihuopakatteille ja erinomaisen yläpinnan suojan
sinkityille teräspeltikatoille ja kuitusementtikatoille. Erityisen hyvä tuote vanhojen bitumi- ja
tervapohjaisten maalausten huoltokäsittelyihin!
Reflektol - kuitusementti-, kermi- ja peltikattojen pinnoite myös katon lämpötilan
alentamiseen
REFLEKTOL on bitumipohjainen, yksikomponenttinen auringonvaloa heijastava pinnoite
erityisesti kuitusementti- ja peltikattojen sekä bitumihuopakatteiden pinnoittamiseen.
Hopeanharmaa, helposti ruiskutettava tai telalla levitettävä kattopinnoite, mikä tarttuu
erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille. Tuotteessa on mukana auringonvaloa heijastavia
aineosia, joiden ansiosta kattopintojen lämpötila laskee jopa 20 C. Tuotteen avulla voidaan
säästää sopivissa kohteissa huomattavasti energiaa jäähdytystarpeen vähenemisenä.
Enkolit® Peltiliima, kaikille rakennusten suojapellityksille
ENKOLIT-peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimauksen KeskiEuroopassa. Enkolit® tuote-edut ovat pitkäaikainen toimintavarmuus (elinkaari yli 30
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vuotta), ruuviton ja reiätön suojapellitys (esteettinen ja vuotamaton), melua vähentävä
vaikutus sateesta, ruostesuojaus ja taloudellisuus.
Enkolit® peltiliimaa käytetään suojapellityksien liimauksiin muureille, sokkeleille, räystäille,
ikkunapelleille ja muille suojapelleille. Enkolit® peltiliima käy sinkitylle teräkselle, kuparille,
ruostumattomalle teräkselle, titaanisinkille, alumiinille ja lyijylle.
Lisätietoja Enke-Werkin tuotteista alla olevasta linkistä:
http://www.enke-werk.de/fi/enke-kirjasto.html
Kysynnän kasvaessa haemme uusia osaavia, sertifioitavia E-Team –asentajia eri
talousalueille ja aktiivisia jälleenmyyjiä potentiaalisiin talouskeskuksiin!

Putoamissuojaukset kuntoon kätevästi ja edullisesti
Nyt on hyvä aika turvata tämän kauden kattotyöt kiinnittämällä putoamissuojat valmiiksi katoille.
LUX-top® –putoamissuojat soveltuvat erilaisiin kattomateriaaleihin. Ruostumaton ankkurointi- ja
putoamissuojapiste sopii erityisen hyvin peltikatoille. Ankkurointipiste puristetaan konesaumaan
kiinni momenttiavaimella 50 Newtonin voimalla, joten kattoon ei tarvitse tehdä reikää.
Putoamissuojia on saatavilla myös huopa- ja tiilikatoille.

LUX-top TurvaYkkönen on tarkoitettu yhden henkilön kiinnityspisteeksi ja LUX-top
TurvaKolmonen on putoamissuojainjärjestelmä, johon voi kiinnittyä jopa kolme työntekijää.
Valikoimassa on paljon tuotteita erilaisiin kiinnitystarpeisiin kiinteistä pollareista liikuteltaviin ja
laajoihin vaijerijärjestelmiin.
Luxemburgilaisen ST Quadrat S.A. -yhtiön LUX-top -tuotteet on testattu staattisilla ja dynaamisilla
rasituskokeilla ja ne täyttävät EU:n putoamissuojille asetetut turvamääräykset.
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