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RoofTech & Enke 10 vuotta huipulla Suomessa!

Lokakuussa 2020 oli kulunut tasan 10 vuotta siitä kun ensimmäiset Enke-
Werk:n Enkopur® tiivistykset asennettiin suomalaisille katoille Helsingissä. 

Vesikattojen suunnitelmalliset huolto- ja korjaustoimenpiteet tuottavat kiinteis-
tönomistajille huomattavia taloudellisia etuja. Tässä numerossa perehdymme 
asiantuntija-artikkelein (lähde: Suomen Kiinteistölehti 2020) kattojen kuntoar-
vioihin ja niiden pohjalta tehtyihin oikean aikaisiin huoltotoimiin, joilla voidaan 
jopa tuplata vesikaton elinkaari. RoofTech asennusliikekumppaneineen ovat 
tehneet tätä työtä jo 10 vuotta Suomessa ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä, 
kunhan työn suorittaa osaava ja luotettava asentaja.

Kiitos kaikille yhteistyöstä tämän 10 vuoden aikana jolloin tuotteitamme on 
asennettu ympäri Suomen maata.

Toivomme menestyksekästä Uutta Vuotta 2021.

Ystävällisin terveisin,
RoofTechin Tiimi
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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 tiivistyk-
siin 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 muutaman 
vuoden 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
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Hyvää Joulua ja Vuotamattomia kattoja 2021!
Toivottaa RoofTech


