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Asennusohje pintojen suojaamiseksi Enke-tuotteilla. Ohje on Reflektolille (metallin hopea) ja 
Enkonolille (musta) paksupinnoittelille. 

 

Yleistä 

Käyttökohteita Enke-Werkin suojapinnoitteille ovat kattopinnat jotka ovat edelleen tiiviitä, mutta 
tarvitsevat uuden suojapinnoituksen. Katemateriaalin arvo ja elinkaari varmistetaan uudella 
suojakerroksella. 

Kattopintojen tulee olla puhtaat ja kuivat sekä pohjustettu ennen pinnoitteen asentamista. Kaikki 
kasvusto, levä, sammal ja muut pitää olla täysin poistettu katolta. Tuotteiden asennuksen jälkeen 
ei tule sataa muutamiin tunteihin. Jos katto vaatii tiivistyksiä Enke-Werk tuotteilla tulee 
asennusohjeet ottaa huomioon. 

Käyttökohteet molemmille pinnoitteille: 

• Bitumikermit 
• Betonikatot 
• Metallikatot 
• Kuitusementtikatot 

Esivalmistelu 

Mahdollinen hilseilevä maali ja vanhojen pinnoitteiden kuplat tulee poistaa katolta perusteellisen 
puhdistuksen yhteydessä. Mahdolliset peltikaton ruostekohdat tulee poistaa hiomalla. Jos 
kohteessa käytetään ruosteensuojamaalia, tulee sen yhteensopivuus Enke-tuotteisiin selvittää. 
Kaikki kasvusto tulee käsitellä sammaleenestoaineella ja pestä korkeapainepesurilla. 
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Pohjuste 

Peltikatot pitää pohjustaa koko pinnaltaan ennen käsittelyä paksupinnoitteella. 
Bitumikermikatoilla pohjustus ei ole tarpeen. 

Pohjuste:  Yleispohjuste 933 

Pohjuste on erittäin nopeasti kuivuvaa ja voi käyttää melkein kaikilla katemateriaaleilla. Jos 
epäröitte tuotteen soveltuvuutta, kysykää maahantuojalta. 

Jos alla olevalla tuotetta on lakkaa, tulee se poistaa kokonaisuudessaan koska Yleispohjuste 933 
liuottaa lakan. Vaihtoehtoisesti yhteensopivuus on testattava. 

Ei tunnettujen ja epätyypillisten pinnoitteiden soveltuvuutta varten pitää tehdä tarttuvuustesti 
etukäteen. 

Pohjusteen kulutus:  100–200 g / m2 
Kuivuminen: 10-60 min riippuen olosuhteista 

Pinnoitteen levitys 

Pinnoite levitetään joko telalla tai kattoharjalla. Muotokatteilla (esim. poimulevy) tulee tuotteen 
soveltuvuus selvittää. Reflektol pinnoite tulee levittää samansuuntaisesti, jotta saadaan optisesti 
yhdenmukainen pinta. 

Pinnan, ilman ja tuotteiden lämpötila tulee olla +5 - 35 °C asennuksen aikana. 

Kulutus 

Kulutus on pintamateriaalista riippuvainen. Yleisesti kulutus on seuraavanlainen: 

Reflektol:  600–1200 g/m2 
Enkonol: 300–500 g/m2 

Jätteenkäsittely 

Asianmukaista hävittämistä varten säiliöt on tyhjennettävä esim. lastalla viimeisen aineen käytön 
jälkeen. Näin tyhjennetyt peltipurkit voidaan palauttaa metallinkeräykseen. Kovettamattomat 
jäämät ja suuremmat tuotejäämät ämpärissä ovat ongelmajätettä ja pitää viedä 
ongelmajätekeräykseen. 
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Työturvallisuus 

Henkilökohtaisia suojavarusteita tulee käyttää käyttöturvallisuustiedotteemme mukaisesti. 

 

 

 

Tämä ohje pohjautuu viimeiseen tekniseen tietoomme sekä kokemuksiimme ja se on vain 
yhteenveto yleisistä suosituksista. Erilaiset työstöön ja käyttöön vaikuttavat tekijät eivät 
vapauta tuotteen käyttäjää varmistautumasta omilla kokeillaan tuotteidemme asianmukaisesta 
käytöstä. Saneerattaessa alustoja, joiden koostumusta ei tunneta tai jotka ovat epätavallisia, on 
ehdottomasti ensiksi neuvoteltava tehtaan kanssa. Koska tuotteidemme oikea ja 
asianmukainen käyttö ei ole valmistajan valvonnan alaisia, voimme taata vain virheettömän 
materiaalin.  

Tästä ei voida johtaa oikeudellisesti sitovaa lupausta koskien määrättyjä ominaisuuksia tai 
soveltuvuutta konkreettiseen käyttötarkoitukseen. Aineen käyttäjän on omalla vastuullaan 
huomioitava kaikki kolmansien osapuolien tuotesuojat sekä lain määräämät ohjesäännöt ja 
määräykset. Yhtiömme työntekijöiden antamat mahdolliset suulliset tiedot, jotka ovat 
sisällöltään ristiriidassa näiden käyttöohjeiden kanssa, ovat pätemättömät ilman nimenomaista 
ENKE tehtaan kirjallista vahvistusta. Käyttötarkoitukset, jotka osoittautuvat olevan 
työstöohjeissa annettujen suositusten ulkopuolella, ovat käyttäjän omalla vastuulla, jos niistä ei 
ole edeltä käsin neuvoteltu tehtaan kanssa. 

 

 


