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Koronaviruksesta huolimatta!
Nyt on hyvä aika laittaa vesikattojen korjaukset
työn alle koronasta huolimatta; Katto vuotaa tai on
epämääräisessä kunnossa? NOU HÄTÄ!
Aurinko paistaa ja kevät tulee ryminällä. Talvi oli poikkeuksellinen ja rasitti varmasti kiinteistöjen vesikattoja ja paljasti paljon vuotoja ja muitakin puutteita. Nyt
on aika tarkastaa kattojen ja sadevesijärjestelmien
kunto ja arvioida tulevan kauden korjaustoimenpiteet.
RoofTechin palvelukonseptilla E-Team kumppanimme
huoltavat kattonne kätevästi kohtuullisilla kustannuksilla eikä välttämättä tarvita yhtiökokousten valtuutuksia
isommille remonteille!
Vuottaako kattosi?

ENKOPUR - TAKUUTIIVISTYKSET
NOPEASTI JA EDULLISESTI
®

ENKE-WERK - LAATUA VUODESTA 1924

Ei hätää, koska RoofTechin maahantuomilla saksalaisen 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 systemaattisesti sen elinkaaren varmistamiseksi? Kokemuksemme
mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää läpivienteihin, kattoturvan kiinnityskohtiin ja sadevesijärjestelmän
kuntoon. Tiivis, tuulettuva ja turvallinen katto toimii koko
kiinteistön pitkäaikaisena suojana.

Enkopur® Takuutiivistys
Usein suositellaan ongelmatilanteissa katon uusimista, vaikka
omistajan edun mukaista olisi lisätä katon elinkaarta ja turvata
tehtyä investointia kunnollisilla korjaustoimenpiteillä. Enkopur®tiivistysmenetelmällä on helppo korjata monimutkaisiakin kattorakenteita, kuten erkkereitä, kattolyhteitä, sadevesikouruja ja jiirejä.
”Muutama suunnittelutoimisto oli käynyt antamassa arvion vesikatteen uusimisesta. Uusimisen hinta olisi noussut todella korkeaksi
vesikaton muodon vuoksi”, kertoo JT- Kestokatteen toimitusjohtaja Jan Tanskanen. JT-Kestokate on erikoistunut vesikatteiden
huoltoon nimenomaan saksalaisilla laadukkailla Enken saneeraustuotteilla. 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 levitettiin vielä Yleispohjustusaine 933, jonka jälkeen kate huoltomaalattiin Enke Multi Protect –korroosiosuojamaalilla ja kustannukset
jäivät murto-osaan verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan uusia koko katto.

Linkki: Enkopur esite

Arctic Seal
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 tiivistyksiin kosteissa ja kylmissä olosuhteissa ja tiivistää tehokkaasti niin peltikuin 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 vuotavien 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 verrattuna. Sen työstettävyys, tarttuvuus ja käsiteltävyys on huomattavasti
parempi”, Kallela hehkuttaa. ”Tätä voi käyttää jopa 20:n asteen pakkasessa, kunhan pitää purkin sulana ja lämpimässä”, Kallela lisää.
Arctic Sealistä on hyviä kokemuksia kattojen tiivistämisissä jo useamman
vuoden ajan Suomessa. Tuotteen tarttuvuus on hyvä, sillä kuitupohjaisena massana se ei tarvitse pohjustetta eikä vahvikekangasta. Siten se on
helppo asentaa eikä asennus myöskään vaadi sertifiointia!
www.hyvicon.fi
Linkki: Enkopur esite

Putoamissuojaukset kuntoon kevään ja kesän
aikana muiden huoltotöiden yhteydessä
Nyt on aika selvittää, onko kiinteistöjen kattojen putoamissuojaukset
kunnossa.
LUX-top® putoamissuojaustuotteet on nopeasti asennettavissa. LUXtop® Turvaykkönen yhden henkilön kiinnityspisteellä ja kolmelle yhtäaikaiselle 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 kattavat
myös laajat vaijerijärjestelmät suuremmille kiinteistökokonaisuuksille.
Kymen Pinnoitus Oy asensi juuri useamman LUX-top ASP EV 9 -kiinnityspisteen teollisuuskiinteistön tasakatolle Lappeenrannassa. Asennusliikkeen 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® tuotesarjaan on nyt saatavilla myös 800 mm korkeita ankkurointipisteitä 18 mm:n halkaisijalla, joten ne soveltuvat myös paksumpien
eristekerroksien tasakattoisiin kiinteistöihin.
								
www.lux-top-absturzsicherungen.de/en/

LUX-top ASP EV 9 -kiinnityspiste
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