JAN
A
T
MIS YMÄT
L
A
V
ÄKS
V
Y
H

PARHAAT
PESUAINEET
KATOLLESI

VAIN HOIDETTU KATTO
ON TOIMIVA KATTO
Katon päätarkoitus on suojata taloasi ja omaisuuttasi sen koko
eliniän ajan. Hyvä hoito ja puhtaanapito pidentävät katon ikää
jopa kymmenillä vuosilla. Oikeat kattoratkaisut ja ammattitai
toinen toteutus ovat vesikatossa tärkeitä. Ne eivät kuitenkaan
yksin riitä takaamaan sen toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä
koko käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet
– vaatii huoltoa ja puhtaanapitoa.

Ormax Tiilikatot on kehittänyt tehokkaat ja turvalliset tuotteet
katon puhtaanapitoon. Valitse ne, mikäli kattosi puhtaanapitoa
on laiminlyöty ja katolle on päässyt kertymään kasvustoa, kuten
sammalta ja jäkälää. Katon peseminen on helppoa valmistajan
hyväksymillä tuotteilla. Tuotteet soveltuvat tiili-, pelti-, bitumi- ja
mineriittikatoille sekä myös pihakivien käsittelyyn.
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SIISTI KATTO
• Valmistajan hyväksymä

	- Ormaxin ja Icopalin antamat takuut tiilille ja bitumikatteille
pysyvät voimassa (jopa 30 vuotta)

• Helppokäyttöinen

	- Levitetään katolle matalapaineruiskulla, ei vaadi huuhtelua

• Ympäristöystävällinen

	- Biohajoava, ei kuormita luontoa pitkäaikaisesti

• Pitkäaikainen suoja

	- Imeytyy tiileen, sade huuhtelee kasvuston pois, suoja-aine
jää tiileen ja antaa pitkäaikaisen suojan

• Riittoisa ja ekologinen

	- Jopa 150 m2 puhdistuspinta-ala yhdellä 5 litran kanisterilla,
tiiviste

•		Tehokas

	- Pitkän kehitystyön tulos: markkinoiden edistyksellisimmät
tehoaineet ja helppokäyttöisyys on yhdistetty samaan
tuotteeseen

Ormax Siisti Katto puhdistaa ja antaa katolle pitkä
aikaisen suojan kasvillisuutta vastaan. Se on myös
helppokäyttöinen – vain levitys ja huuhtelua ei tarvita.
Käyttöohje: Varmista, että käsiteltävä pinta on kuiva. Poista
katolta helposti irtoava sammalkasvusto ja irtolika kuten leh
det ja havunneulaset harjaamalla tai lehtipuhaltimella. Levitä
laimennettu liuos katolle. Helpoin tapa levittää liuos on käyttää
matalapaineruiskua. Katto puhdistuu kasvillisuudesta seuraavien
viikkojen aikana ja on suojattu kasvillisuutta vastaan jopa vuosik
si eteenpäin.

Monta tapaa puhdistaa, pestä ja suojata:
Helpoin tapa puhdistaa ja suojata

Siisti Katto

Tehokas pesu

Tehopesu

Tehokas pesu ja suojakäsittely

Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto

Erittäin hoitamattomalle katolle

Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto

Maalausta edeltävä pesukäsittely

Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu

BIOHAJOAVA

Ormax Tehopesu on tehokas katonpuhdistaja.
Se soveltuu käytettäväksi koko katon käsittelyyn tai
vaihtoehtoisesti sillä voi käsitellä paikallisesti paljon
kasvillisuutta keränneitä tai likaisia kohtia, kuten savu
piipun tai liesituulettimen poistoputken ympäristöä.

• Valmistajan hyväksymä

Käyttöohje: Poista katolta helposti irtoava sammalkasvusto
ja irtolika, kuten lehdet ja havunneulaset harjaamalla tai lehtipu
haltimella. Kastele katto tai puhdistettava alue puhtaalla vedellä
ja levitä laimennettu liuos alue kerrallaan matalapaineruiskulla.
Anna vaikuttaa noin 20 min, jonka aikana tehosta pesutulosta
harjaamalla. Pese katto puhtaalla vedellä painepesurilla tai vesi
letkulla samaan aikaan harjaten ylhäältä alaspäin.

TEHOPESU
	- Ormaxin ja Icopalin antamat takuut tiilille ja bitumikatteille
pysyvät voimassa (jopa 30 vuotta)

• Nopeasti puhdasta

	- Pestään ja huuhdellaan, heti puhdas katto

• Ympäristöystävällinen

	- Biohajoava, ei kuormita luontoa pitkäaikaisesti

• Tehokas lian poistaja

	- Soveltuu koko katon käsittelyyn sekä paikallisesti erityisen
sammaloituneisiin tai likaantuneisiin kohtiin, kuten savu
piipun tai liesituulettimen poistoputken ympärille. Irrottaa
tehokkaasti myös lehtipuista irtoavaa tahmeaa lehtimahlaa.

• Riittoisa ja ekologinen

	- Jopa 175 m2 puhdistuspinta-ala yhdellä 5 litran kanisterilla,
tiiviste

Lisätietoja: www.ormax.fi

Kattotarkastuks

en muistilista

Tarkasta katon yle
iskunto vähintään
kaksi kertaa
vuodessa
Vesikatto
• Onko katolla ka
svillisuutta, oksia
tai roskia
• Onko katemater
iaali säilynyt ehjä
nä
• Ovatko harjatiile
t/-pellit pysyneet
kiinni ja
harjatiivisteet pa
ikoillaan
Läpiviennit ja pellit
ykset
• Ovatko läpivien
tien muoviosat eh
jiä
• Onko läpiviennit
vedenpitäviä ja ti
ivisteet
kunnossa
• Ovatko pellityk
set ehjiä ja paikoi
llaan
• Mikäli mahdollis
ta, tarkasta alus
katteen kunto
Vedenpoisto
• Ovatko vesikour
ut ja syöksytorvet
ehjiä, puhtaita
ja toimivia
• Onko sadevesiko
uruissa riittävät
kaadot
• Ovatko vesikour
ujen ja syöksytorv
ien liitokset
asianmukaisesti pa
ikoillaan ja vedenp
itäviä
• Onko metalliosi
ssa vaurioita
Kattoturvatuotte
et
• Onko kattotur
vatuotteissa ruos
tevaurioita tai
vääntymiä
• Ovatko kattot
urvatuotteet ku
nnolla kiinni
• Ovatko kulkutie
t turvalliset ja m
ääräysten
mukaiset
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