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Hissien konehuoneiden vuotavat katot
Asunto Oy Keilapuisto Hämeenlinnassa oli kärsinyt vuosia konehuoneiden kattojen vuotamisesta. Tunnetusti vesi ei tee hyvää sähkö- tai muillekaan teknisille laitteille ja siksi vesikatot tulee tiivistää pitkäikäisesti ja
takuuvarmasti. Kattoja oli tiivistetty vuosien kuluessa useampaan kertaan
perusmassoilla, mutta vuodot uusiutuivat ajan kuluessa.
Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueella toimiva Enkopur-asentaja
PR Muttonen otti haasteen vastaan ja takuutiivisti kaksi konehuonetta
huolella tämän kesän aikana eikä jatkossa enää pitäisi tulla vastaavia
vesivuoto-ongelmia noihin tiloihin.
Asennuksessa käytettiin apuna Enken sakeuttamisainetta, jolla saadaan
nestemäinen Enkopur® jähmettymään nopeammin, jolloin myös katosten pystyreunat ja muut haastavat kohdat saadaan vesieristettyä luotettavasti.
Kohteen asennuksessa Aleksi Muttosella oli apuna RoofTechin työmaavalmennuksen Mika Nuortio, joka samalla opasti ja neuvoi asentajia
tekemään tiivistykset oikein ja tehokkaasti. Aleksi totesi maahantuojan
työmaavalmennuksen helpottaneen asennusta ja palauttaneen mieliin
oikeaoppiset työskentelytavat. Kohteen ammattimainen takuutiivistys
innosti PR Muttosta erityisesti Enkopur-takuutiivistyksiin ja tämä asennusliike on innolla palvelemassa kiinteistönomistajia toiminta-alueellaan
vesikattojen korjauksissa ja ylläpidossa.
www.kirvesmiehet.fi

Vesikattojen elinkaaren vastuullista huolehtimista Suomen kesässä
Helsingin Marjaniemessä olevan omakotitalon huopakaton regenerointi
Enkonolilla

PVC-kermin kattokaivon tiivistys Enkopurilla Ylivieskassa
Useamman kerrostalon läpivientien tiivistys Enkopurilla Helsingin Käpylässä

Perinteisen ’tervakaton’ pinnoitus Enkonolilla Helsingissä

Kuparikaton läpivientien tiivistys Enkopurilla ja paikkamaalaus
Enke Multi-Protect (EMP) ruostesuojamaalilla Helsingin Lauttasaaressa

Suuren teollisuuskiinteistön vesikourun tiivistys Enkopurilla

Urheiluhallin katon tiivistystä ja reikien paikkausta kohteena tällä
kertaa Lohjan jäähalli

Tiilikatolla SammalNauha tappaa olemassa olevan kasvuston, mutta
juuri kun katto on uusittu tai puhdistettu ja pinnoitettu niin silloin kannattaa asentaa myös SammalNauha niin seuraavat huoltokäynnit
siirtyvät kauas tulevaisuuteen!

SammalNauhalla saadaan huopa harjakatot pysymään puhtaina
sammal-, jäkälä- ja muusta kasvustosta. Kohteena tässä kesämökki
Helsingin Kivinokassa

Uusia osaavia tekijöitä – E-Team - kattojen korjauksiin Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Porvoon alueella
Kauhajokelainen Venite Oy kouluttautui tällä kaudella Enkopur-takuutiivistyksiin ja he ovatkin tehneet useita kohteita
Etelä-Pohjanmaalla ja käyttävät Enkopuria ja Arctic Sealiä kattovuotojen ehkäisyyn.
Satakunnassa taas kattojen korjaamisen ja elinkaaren pidentämisen työkaluiksi ovat valinneet Enke-Werkin tuotteet
Asennus & Rakennus Agge Oy Porissa ja Peltityöt Heikkilä Ky Raumalla. Heihin kannattaa olla yhteydessä vesikattoasioissa noilla talousalueilla.
Etelä-Savossa vesikattojen huoltaminen ja taloudellinen ylläpito on nyt hyvissä käsissä kun alueella on useampia osaavia tekijöitä, jotka ovat tehneet jo useita kohteita tämän vuoden aikana. Mikkelissä kattokorjauksia ja huoltotöitä tekevät
Maalipinta Meriläinen Ky ja Savon Rakennus- ja Peltimestarit Oy. Mäntyharjun alueen kiinteistöt hoitaa ammattimaisesti
ja laajasti Punavaara Oy.
Porvoon alueen tiivistyksiä vesikatoille ovat tehneet muut Uudenmaan alueen yritykset, mutta tänä vuonna paikallinen
Oy Hasses Smedja Ab aloitti Enkopur-takuutiivistykset alueella ja on tiivistänytkin jo lukuisia kohteita Porvoossa.
Katso alueesi osaava, kokenut ja luotettava E-Team asennusliike täältä:
www.enkopur.fi/valtuutetut_asentajat
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