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Vesikattojen tiivistyksiä voidaan tehdä 
myös talvella
Vesikattojen korjaustyöt ajoitetaan yleensä kevään ja kesän kuivaan ja 
lämpimään aikaan. Kiireisissä tapauksissa vuotokohdat voi tiivistää myös 
kylmällä ja kostealla säällä, kun käyttää Enke-Werkin kehittämää Enke 
Arctic Seal -korjausmassaa. Se on tarkoitettu kiireisiin, tilapäisiin tiivis-
tyksiin kosteissa ja kylmissä olosuhteissa ja tiivistää tehokkaasti niin pelti- 
kuin huopakatotkin. 

”Tämä on tuote, jota minä olen suorastaan etsinyt”, sanoo uusmaalaisen 
rakennusalan moniosaajan Hyvicon Oy:n toimitusjohtaja Pentti Kallela. 

”Kun sää kääntyy plussan puolelle, niin alkaa tulla toimeksiantoja vuota-
vien kattojen korjauksiin. Katot ovat tuolloin vielä märkiä, joten tarvitaan 
aine, jota voi käyttää kosteissa oloissa, jopa pakkasella.”

”Enke Arctic Seal on ylivertainen aiemmin käyttämäämme aineeseen ver-
rattuna. Sen työstettävyys, tarttuvuus ja käsiteltävyys on huomattavasti 
parempi”, Kallela hehkuttaa. ”Tätä voi käyttää jopa 20:n asteen pakkases-
sa, kunhan pitää purkin sulana ja lämpimässä”, Kallela lisää.

Arctic Sealistä on hyviä kokemuksia kattojen tiivistämisissä jo parin vuo-
den ajan Suomessa.  Tuotteen tarttuvuus on hyvä, sillä kuitupohjaise-
na massana se ei tarvitse pohjustetta eikä vahvikekangasta. Siten se on 
helppo asentaa eikä asennus myöskään vaadi sertifiointia! 

www.hyvicon.fi

Arctic Seal -esite

http://www.hyvicon.fi
http://rooftech.fi/wp-content/uploads/2017/01/2017-Arctic-Seal-Esite.pdf


Nyt on aika selvittää, onko kiinteistöjen kattojen putoamissuojaukset 
kunnossa. 

LUX-top® putoamissuojaustuotteet on nopeasti asennettavissa.  LUX-
top® Turvaykkönen yhden henkilön kiinnityspisteellä ja kolmelle yhtäai-
kaiselle käyttäjälle oleva Turvakolmonen ovat kätevästi asennettavissa 
katon saumaan. Ne voidaan asentaa joko pysyvästi, tai siirrettävinä 
kiinnityspisteinä.

LUX-top -tuotteita on saatavissa myös tiili- ja tasakatoille sekä ne katta-
vat myös laajat vaijerijärjestelmät suuremmille kiinteistökokonaisuuksille.

Kymen Pinnoitus Oy asensi juuri useamman LUX-top ASP EV  9 -kiin-
nityspisteen teollisuuskiinteistön tasakatolle Lappeenrannassa. Asen-
nusliikkeen Jarmo Okko kertoi yllättyneensä, kuinka hyvä ja helppo oli 
asentaa pollarit vaativaan kattorakenteeseen. Kiinnitys tehtiin yläkautta 
huovan, eristevillan, höyrysulun läpi kiinnitettynä profiilipeltiin. 

www.kymenpinnoitus.fi

LUX-top® tuotteet tuo maahan RoofTech Finland Oy.
        
www.lux-top-absturzsicherungen.de/en/

Putoamissuojauksia ehtii vielä asentaa ennen kunnon lumia

LUX-top ASP EV 9 -kiinnityspiste 

http://www.kymenpinnoitus.fi
http://www.lux-top-absturzsicherungen.de/en/


Poradur kattomaalit nyt RoofTechilta

RoofTech ja PPT Dure Oy ovat sopineet yhteistyöstä ja jatkossa Poradur 
kattomaalit ovat saatavissa myös RoofTechin kautta.

Suomessa valmistettavat ja vesikatoilla paljon käytetyt PPT Duren vesikatto-
jen maali- ja pinnoitustuotteet ovat jatkossa myynnissä myös RoofTechissa. 
Näin asennusliikke kumppanimme voivat tarjota entistä monipuolisempia ja 
kilpailukykyisiä maalausratkaisuja omille asiakkailleen.

RoofTech ja PPT Dure Oy yhteistyöhön

www.pptdure.fi

RoofTech ja Poradur kattomaalit yhteistyöhön

http://rooftech.fi/enkopur-2/ab-roof-tech-finland-oy-ja-ppt-dure-oy-yhteistyohon-ammattilaisten-kattomaaleissa/
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Hyvää Joulua ja Vuotamattomia kattoja 2019!
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