
 Enkonolilla isokin katto pystytään pinnoittamaan nopeasti.
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Koko kattoa ei tarvitse vaihtaa vuotojen takia
Ajoissa tehty huolto maksimoi käyttöiän
Kun vesi alkaa valua sisälle, moni omistaja päätyy kiireisessä 
tilanteessa koko katon uusimiseen, vaikka ongelma ratkeaisi 
huomattavasti edullisemmin vuotojen korjauksella ja säännölli-
sellä huollolla.

Etelä-Suomessa kattotiivistyksiä tekevä Housetek sai keväällä teh-
täväkseen helsinkiläisen liikekiinteistön 1200 neliön huopakaton 
kuntokartoituksen. Jo kuntokartoituksessa kävi ilmi, että kiinteistön 
omistaja osasi miettiä katon kuntoa ja elinkaarta jo ennen, kun katto 
oli edes kovin huonossa kunnossa.”Useimmathan heräävät vasta kun 
sisätiloihin ja rakenteisiin tulee vettä. Sitten pyydetään nopeasti joku 
käymään ja tuomio on siten usein se, että katto pitää uusia kokonaan”, 
sanoo Housetekin toimitusjohtaja Markus Saano.”Ne, jotka osaavat 
kysyä meiltä, selviävät huomattavasti edullisemmin. He pystyvät mak-
simoimaan katon elinkaaren, kun vain joku läpiviennin juuri tai yksit-
täinen sauma on korjauksen tarpeessa”.

”Harva osaa hakea vaihtoehtoja koko katon uusimiselle, jota toki myös 
kovasti mainostetaan ja markkinoidaan ja muutenkin tyrkytetään 

asiakkaille. Osa onneksi osaa kyseenalaistaa kalleimman ratkaisun 
ja löytää esim. googlettamalla mahdollisuuden korjata katto tiivistä-
mällä ja maalaamalla tai pinnoittamalla”. Asiantuntijayrityksiä löytyy 
käyttämällä hakusanoina vaikka ”katto vuotaa” tai ”kattoremontti” 
tai ”milloin katto pitää uusia”. Tässä tapauksessa luottamussuhde 
liikekiinteistön omistajan ja Housetekin välillä oli kuitenkin syntynyt 
jo edellisen yhteisen projektin aikana.

”Asiakkaan kannattaa nimenomaan kysyä kuntokartoitusta, jolloin 
hänelle jää mahdollisuus arvioida eri vaihtoehtojen kustannuksia”.
Liikekiinteistön huopakaton tiivistys tehtiin Enkopurilla ja pinnoitus 
Enkonolilla, joka soveltuu erityisen hyvin juuri erityisesti kuluneiden 
huopakattojen uudistamiseen.”Enkonolin liuotinosa palauttaa vanhan 
huopapinnan joustavuutta ja elastisuutta ja bitumi jää sitten vielä pin-
taan antamaan lisäsuojaa”, Saano kertoo.

Lisätietoa: www.housetek.fi



 Asbestipohjaisen varttikaton saa hyvin tiiviiksi Enkopurilla.

Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö tiukkeni olennaisesti tä-
män vuoden alussa. Asbestin purkutöitä tekevä yritys tarvitsee sii-
hen luvat, ja jokaisesta korjauskohteesta on vielä erikseen tehtävä 
kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet 
työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

Vanhoissa kuitusementti- eli varttikatoissa on käytetty asbestia, jos ne 
on rakennettu ennen 1990-lukua. ”Tällaisenkin varttikaton voi kuitenkin 
vieläkin paikata Enkopur-massalla ilman työlästä ja aikaa vievää lupa-
prosessia, kunhan huolehtii siitä, ettei korjaustyössä käsitellä asbestia”, 
vinkkaa Varma Kattohuollon työnjohtaja Simo Lundberg. ”Perushuollon 
voi tehdä ilman lupaprosessia, kunhan katetta ei oteta pois tai sen läpi 
ei asenneta mitään. Sitä ei myöskään saa pestä tai edes harjata!”

Lundberg oli korjaamassa viime kesänä muutamaa varttikattoa Ka-
jaanin seudulla, joissa halkeamat paikattiin Enkopurilla.”Asiakas siinä 
tietysti kiittää, kun korjaaminen tulee olennaisesti halvemmaksi, kuin 
katon purku asbestityönä”. 

Lupien saamiseen menee myös aikaa. ”Töitä ei saa aloittaa, ennen kun 
aluehallintaviranomaiselle on tehty tarvittavat työ- ja työturvallisuus-
suunnitelmat. Se on sellainen ruljanssi, ettei olla täällä edes harkittu 

Varttikaton voi vieläkin korjata  
ilman mittavaa lupaprosessia

lähteä niihin töihin, joissa katteita olisi vaihdettava muutaman levyn 
verran.” Perushuoltoa varttikatoille on Kajaanissa sen sijaan kokeiltu 
myös paikkaamalla sitä varttikaton muotoon muokatulla profiilipellil-
lä. ”Siinä voisi käyttää myös Enkolit-peltiliimaa, joskaan sitä ei ole vielä 
täällä meidän alueella kokeiltu”, Lundberg pohtii.

Kuitusementtikattojen Enkonol-tiivistyksen voi lopuksi vielä pinnoittaa 
bitumipohjaisella Enkonolilla tai Reflektolilla. Enkonol on paksupinnoite, 
joka antaa kestävän ja elvyttävän pinnan mikä lisää kattojen elinkaarta 
huomattavasti, kun taas Reflektol on erikoispinnoite, joka on myös bitu-
mipohjainen auringonvaloa heijastava pinnoite erityisesti kuitusementti- 
ja peltikatoille. Se laskee kattojen pintalämpötilaa kesäisin jopa 20 °C, 
mikä ratkaisee monissa tapauksissa sisätilan lämpötilaongelmia.

Lisätietoa: www.vesikattopalvelukemppainen.fi



RoofTechin tuotteiden 
tiedot nyt myös RT-korteissa
RoofTechin maahantuomille Enke-Werkin ja LUX-topin tuotteille 
on nyt laadittu myös RT-tuotekortit. Tuotetiedot on julkaistu sekä 
RT Tuotetiedossa että Rakennustiedon tietopalveluissa, eli RT-
kortistossa. 

RT Tuotetieto -hakupalvelu linkittää rakentamisen tuotetiedon sekä 
suunnittelu-, toteutus- ja ylläpito-ohjeet. RT Tuotetiedossa on myös 
tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet sekä suoritustasoilmoitukset 
(DoP), jotka liitetään RT-urakoitsijan tuotetietosovelluksella laadittavaan 
Rakennuksen tuoteseloste -yhteenvetoon rakennushankkeen aikana. 

RT-KORTIT, tutustu kortteihin alla olevista linkeistä:

• Enke-Werk -tuotteet: Enkopur, Enke Multi-Protect, Enkonol  

• LUX-top -putoamissuojausjärjestelmät

Lisätietoa: www.rakennustieto.fi 

http://www.rttuotetieto.fi/rakennustuotteet/rakennuskalusto-ja-valineet/henkiloturvallisuustarvikkeet-ja-asusteet/turvakoydet-ja-valjaat/tuotekortti/38666/lux-topR-putoamissuojausjarjestelmat-ab-rooftech-finland-oy
http://rooftech.fi/wp-content/uploads/2016/06/RT_kortti_Enke_2016.pdf


  

   

SERTIFIOITUJA         ASENTAJIASERTIFIOITUJA         ASENTAJIA
TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

•  Ab RoofTech Finland Oy  
•  Kilonkallio 5, 02610 Espoo  •  p. 0400 188 796  
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Uusimaa: E-Kattotiivistykset Oy • www.kattotiivistykset.com 
Housetek Oy • www.housetek.fi
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.fi
KattoHoiva Oy • www.kattohoiva.fi 
Kattotyö Komsi Oy • www.komsi.net
RBU – Raseborgs Plåtslageri Ab • www.rbu.fi
ST-Kattomaalaus Oy • www.st-kattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •  
www.kattomaalausjahuolto.fi
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.fi
Pirkanmaa: E-Kattotiivistykset Oy • 
www.kattotiivistykset.com
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oy • www.adtalovaruste.fi
FixTec katto & koti Oy • www.fixtec.fi
Ojansuun Peltityö • 045 8969 115
Rakennus Turku Oy • www.rakennusturkuoy.fi
Rknpeltiseppä Petri Puttonen • www.rakennuspeltiseppä.fi
Tekate Oy • www.tekate.fi
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattotyöt.fi 
Turun Pelti- ja Eristys Oy  • www.tpe.fi
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy • 
www.kattocenter.fi
Valtapinnoite Oy • www.valtapinnoite.fi
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö • 
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.fi
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy • 
www.kouvolankattopalvelu.fi
Kymen Kattohuolto • www.kymenkattohuolto.fi
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.fi
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.fi
Etelä-Karjala: Tmi JP. Ahola • 040 585 5327  
Lariane Oy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala: Remonttimestarit • www.jokivari.fi
Vesikattopalvelu Nurmes Oy •  
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy • www.jj-pinnoitus.fi 
Pelhane Oy • www.pelhane.fi
Pohjois-Savo: Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy • 
www.kipajyka.fi  
Savon Rakennuspelti Ky • www.savonrakennuspelti.fi 
Keski-Suomi: Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy • 
www.kskiinteistopalvelu.fi
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
Rakpower Oy • www.rakpower.com
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan Asennusmestarit Oy • 
www.asennusmestarit.fi
Pohjanmaa: Ab Byggnadsfirma Rönn Oy • 040 540 6416
Ab Wasa Bygg & Rakennusyhtiöt Oy • www.wbr-yhtiot.fi
Keski-Pohjanmaa: Vikströms Plåtslageri Ab Oy •  
www.vikstroms.fi
Pohjois-Pohjanmaa: Iin Rakennuspelti •  
www.iinrakennuspelti.fi  
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.fi
Peltikas Ky • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää Oy • www.teuvojarvenpaaoy.fi
Vesikattopalvelu Kuusamo Oy •  
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Kainuu: Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.fi
Vesikattopalvelu Kemppainen Oy •  
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Lappi: Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
Kunnossapito ja Korjaustyöt Reinikainen Oy •  
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.fi
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884

JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •  
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341  
Vantaa: Virte-Metalli Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087 
Pohjois-Suomi: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750

Enkopur®  
Takuutiivistykset • Enke Multi Protect 

Ruostesuojamaali • Enkonol®  Paksupinnoite
•  Putoamissuojaukset

Seuraava Enkopur® -sertifi kaatti-
koulutus järjestetään  ma 11.7.

Koulutuskyselyt ja lisätiedot: 
sähköpostitse info@rooftech.fi   tai numerosta 0400 188 796 
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                               www.enkopur.fi   •  www.e-team.fi 


