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Pellettisiilo Kuopiossa

Puistomuuntaja Karkkilassa

Vesikattojen tiiveys on erityisen tärkeää teollisuuden
tuotantolaitoksissa
Teollisuuden siilot holvautuvat herkästi tukkoon, jos siiloihin pääsee kosteutta. Tällöin materiaalin syöttö keskeytyy
ja siilot on purettava sisältäpäin.
Siilon kannella on usein erilaisia instrumentteja ja putkia,
jotka on vedetty kannen läpi siiloon – ja juuri niistä kosteus
voi päästä sisään.
Kosteudesta aiheutuu aina ongelmia, kuten tämä materiaalin holvautuminen, jonka takia siilossa olevan tavaran
purkautuminen kuljettimelle vaikeutuu. Se voi aiheuttaa
tuotannon keskeytymisen.
- Tiivistimme Kuopiossa teollisuuden pellettisiilon kannella
huohotusputkien ja antureiden läpivientejä Enkopurilla,
toteaa Monitoimi KK Oy:n Kari Koponen.
Myös Arctic Seal sopii tähän hyvin, koska sitä voi käyttää
myös kostealla pinnalla ja kylmissä olosuhteissa. Arctic
Seal massa sisältää kuituja eikä vaadi pohjustamista.

Sähkö ja vesi eivät sovi yhteen
Vesi ja kosteus ovat aina iso ongelma sähkömuuntajissa! Karkkilassa teollisuuslaitoksen oman puistomuuntaja
lasikuitukatto alkoi olla tiensä päässä, joten koko sen 16
neliön lasikuitukatto päätettiin vedeneristää Enkopurilla.
Uuden katon teettäminen mittojen mukaan olisi tullut melkoisen kalliiksi. Työn teki VK-Pelti Ky.
- Onneksi Enkopur sopii myös lasikuitukohteiden tiivistämiseen.
- Kaikissa sähkölaitoksissa kosteus on aina ongelma, siinä
missä tulityöt sahalaitoksissa, Veijo Toikka VK-Pelti Ky:stä
kertoo.
www.vk-pelti.com

Talvi tulee, onko kattosi turvallinen työskennellä?
Myös talvella katoilla on tarvetta työskennellä. Onko kattoturva kunnossa? Nyt on aika asentaa tarvittavia putoamissuojauksia, jos ne eivät
ole kunnossa.
LUX-topin jälkiasennettavat ankkurointipisteet ovat kätevästi asennettavissa sekä konesauma- että tiilikatoille ilman vesivuotoja aiheuttavia
kiinnityksiä.
LUX-topin tuotteet ovat ruostumatonta terästä ja läpäisseet tarvittavat
CE-testaukset. Konesaumakatoille tarkoitetut Turvaykkönen ja Turvakolmonen voidaan asentaa pysyvästi katon ankkurointipisteiksi tai sitten
ne ovat hyvä lisä työkalupakkiin tahoille, jotka työskentelevät katoilla.
Realia Managementin hallinnoima Kiinteistö Oy Kuortaneenkatu 7:ssä
tarvitsi kattoturvan päivitystä, kun osasta kattoa puuttuivat kiinnityspisteet. Kohteeseen asennettiin LUX-topin pollarit ja seinäkiinnikkeet
vaijerilla kattamaan puuttuvat putoamissuojaukset katolla ja kahdella
sisäpihan lipalla.
Ville Seppälä KattoHoiva Oy:stä painottaa ammattimaisen suunnittelun
tärkeyttä. ”Tässä kohteessa oli useita eri materiaaleja, joihin piti suunnitella oikeat turvatuotteet kestävällä kiinnityksellä”, Seppälä toteaa.
www.kattohoiva.fi
LUX-top tuotteita

Seinävaijeri Helsingin Vallilassa

Bitumihuopa ja PVC-kate yhteen myös ilman kuumennusta

PVC-katteen tiivistysliitos huopakermiin
PVC-katteen ja bitumihuovan liitokset ovat aina haastavia. Koska kestomuoveja ei voi normaalisti kuumentaa
asennuksen yhteydessä, on hyvä tietää tuotteista, joilla
PVC-katteet voi kiinnittää kermiin.
- Teimme juuri tämmöisen bitumihuovan ja PVC-katteen
sauman tiivistyksen Vantaalla, kertoo RoofTechin teknisestä asiakaspalvelusta vastaava Mika Nuortio.
- Kohteessa käytettiin Enken Universal Primer 2K-pohjustetta, joka yhdessä Enkopurin ja kuitukankaan kanssa
muodostaa pitävän tiivistyksen.
www.tammerbitumi.fi
Hausjärvellä tiivistimme Enkopur-menetelmällä ikääntyneen teollisuushallin huopakattoa.
- Peltikattojahan näillä tuotteilla on paljon korjailtu, mutta
toisinaan unohdetaan, että Enkopur sopii erittäin hyvin
huopakatoille. Tässäkin Hausjärven kohteessa oli kokeiltu monenlaisia ratkaisuja, mutta huonolla menestyksellä.
Mekaanisen puhdistuksen jälkeen suoritimme Enkopurtakuutiivistyksen havaittuihin ongelmakohtiin ja vanha
teollisuus halli sai taas lisää elinkaarta katolleen.
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