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Katto vuotaa? 
NOU HÄTÄ!
Aurinko paistaa ja kevät tulee ryminällä runsaslumisen 
talven jälkeen. Lähes koko maassa on katoille kerty-
nyttä lumikuormaa jouduttu keventämään talven aika-
na. Lumimassa tai huolimaton lumenpudotus on voinut 
aiheuttaa vaurioita vesikatolle. Nyt on aika tarkastaa 
kattojen ja sadevesijärjestelmien kunto ja arvioida tule-
van kauden korjaustoimenpiteet.

Vuottaako kattosi?

Ei hätää, koska RoofTechin maahantuomilla saksalai-
sen Enke-Werkin tuotteilla ja vastuullisten, kokeneiden 
ja osaavien E-Team –asennusliikkeiden avulla voidaan 
äkilliset vuodot tiivistää pysyvästi. Katso tarkemmin 
valtuutetut asennusliikkeet osoitteesta: www.enkopur.fi

Kuntotarkastukset ja -arviot

Onko vesikattosi tarkastettu ja huollettu systemaatti-
sesti sen elinkaaren varmistamiseksi? Kokemuksemme 
mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää läpivientei-
hin, kattoturvan kiinnityskohtiin ja sadevesijärjestelmän 
kuntoon. Tiivis, tuulettuva ja turvallinen katto toimii 
koko kiinteistön pitkäaikaisena suojana.

ENKOPUR® - TAKUUTIIVISTYKSET
NOPEASTI JA EDULLISESTI
ENKE-WERK - LAATUA VUODESTA 1924



Enkopur® Takuutiivistys

Usein suositellaan ongelmatilanteissa katon uusimista, vaikka 
omistajan edun mukaista olisi lisätä katon elinkaarta ja turvata teh-
tyä investointia kunnollisilla korjaustoimenpiteillä.
 
Enkopur®-tiivistysmenetelmällä on helppo korjata monimutkaisia-
kin kattorakenteita, kuten erkkereitä, kattolyhteitä, sadevesikouru-
ja ja jiirejä.

”Muutama suunnittelutoimisto oli käynyt antamassa arvion vesikat-
teen uusimisesta. Uusimisen hinta olisi noussut todella korkeaksi 
vesikaton muodon vuoksi”, kertoo JT- Kestokatteen toimitusjoh-
taja Jan Tanskanen. JT-Kestokate on erikoistunut vesikatteiden 
huoltoon nimenomaan saksalaisilla laadukkailla Enken sanee-
raustuotteilla. Pellit olivat joiltakin kohdin pintaruosteessa, mutta 
ruoste hiottiin ensin pois mekaanisesti. Sitten sisäpihan loivaa 
lapetta tiivistettiin ennen pinnoitusta useita satoja juoksumetrejä 
Enkopur®-tiivistysmassalla. Ennen pinnoitusta vesikatolle levitet-
tiin vielä Yleispohjustusaine 933, jonka jälkeen kate huoltomaa-
lattiin Enke Multi Protect –korroosiosuojamaalilla ja kustannukset 
jäivät murto-osaan verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan uusia 
koko katto. 

Linkki: Enkopur esite
Enke Artic Seal

Vaikka vesikattojen korjaustyöt ajoitetaan yleensä kesäaikaan 
on vuotokohdat toki tukittava niin pian kuin mahdollista. Enke-
Werkin kehittämä uusi Arctic Seal -korjausmassa tiivistää 
vuotokohdat tehokkaasti huonommissakin olosuhteissa. Se on 
tarkoitettu kiireisiin, tilapäisiin tiivistyksiin kosteissa ja kylmissä 
olosuhteissa.

”Tämä on sellainen tuote, jota minä olen suorastaan etsinyt”, 
sanoo uusmaalaisen rakennusalan moniosaajan Hyvicon 
Oy:n toimitusjohtaja Pentti Kallela. ”Kun sää kääntyy plussan 
puolelle, niin alkaa tulla niitä toimeksiantoja, että katot vuotaa. 
Katot ovat kuitenkin märkiä, kun niitä ryhdytään korjaamaan, 
ja silloin tarvitaan aine, jota voi käyttää kosteissa oloissa ja 
jopa pakkasella.”
”Enke Arctic Seal on ylivertainen aiemmin käyttämäämme 
aineeseen verrattuna. Sen työstettävyys, tarttuvuus ja käsi-
teltävyys on huomattavasti parempi, Kallela hehkuttaa. ”Tätä 
voi käyttää miinus 20 asteessa kunhan pitää purkin sulana ja 

lämpimässä”, Kallela lisää.

Linkki Enke Arctic Seal esiteEnke-Werkin tuotekehitystyön uusin 
saavutus on liuotinvapaa tiivistysmassa 
– Enkolan

Enkolan on lähes hajuton, pitkäikäinen ja helposti työstettävä 
yksikomponenttinen takuutiivismenetelmä soveltuen vesikat-
tojen ja katoikkunoiden tiivistämiseen, mutta myös sisäkäyt-
töön kuten taloteknisten tilojen tiivistyksiin. Takuutiivistykset 
tehdään vahvikekankaan avulla, joten vesitiiveys on varma 
oikein asennettuna. Massa tarttuu useimpiin pintoihin ilman 
pohjustetta ja tarvittaessa tarttuvuus varmistetaan käyttämällä 
Enke Universal Primeria pohjusteena.

Tiettyihin pintoihin tarttuvuus jopa ilman pohjustetta ja tarvitta-
essa tulee käyttää Enke Universal Primer 2K:ta.

Linkki: Enkolan esite

http://rooftech.fi/wp-content/uploads/2017/01/2017-Enkopur-Esite.pdf
http://rooftech.fi/wp-content/uploads/2017/01/2017-Arctic-Seal-Esite.pdf
http://rooftech.fi/wp-content/uploads/2018/04/2018-Enkolan-web.pdf
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