Enke
Multi Protect
Suojaväri katollesi

Takaa arvon säilymisen ja katon toimivuuden.

Enke Multi Protect

Helposti tehty pitkäaikainen suojaus
Enke Multi Protect on värillinen, yksikomponenttinen suojaväri, jossa korostuu korkea kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatolle.
Enke Multi Protect suojaväriä on saatavilla seitsemässä vakiovärissä ja on myös tilattavissa
muissa sävyissä, joissa vähimmäistilausmäärä
on 200 kg. Enke Multi Protectilla voi paikkamaalata myös Enkopur® ja Enkryl® tiivistykset
katon sävyiseksi.
Miksi käyttää Enke Multi Protectia?
Mikäli katossa tai kouruissa esiintyy ruostetta
ne tulee pikaisesti suojata hapelta ja kosteudelta, jotta ruostumisen jatkuminen estyy. Tällä
pidennetään kattojen ja sadevesijärjestelmien
elinkaarta huomattavasti.

Vain yhdellä ainoalla maalauskerroksella saadaan aikaiseksi luotettava UV-vakaa pitkäaikainen suojaus aggressiivisia ympäristövaikutuksia vastaan. Enke Multi Protectia työstetään
telalla sekä pensselillä.
Katon ja kourujen elinkaaren pidentämiseksi tiivistetään vuotokohdat Enkopur®-menetelmällä
ja huoltomaalataan tarpeen vaatiessa ne kohdat tai koko katto Enke Multi Protectilla.
Enke Multi Protect tarttuu pitkäaikaisella varmuudella lähes kaikille pinnoille, esim. puumateriaaliin, kuitusementtiin, metalleihin sekä luonnollisesti Enkopur® ja Enkryl® tiivistyksiin.

Enke Multi Protect
Käyttökohteita

Työmaavalmentajamme neuvovat teitä mielellään.
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Enke Multi Protect
Värit*

Antrasiitti (tummanharmaa)

Punaruskea

Patina

Harmaa

Ruostumaton teräs

Valkoinen

* Sopimuksen mukaan voimme valmistaa erikoisvärejä
suuremmissa määrissä.
Vähimmäismäärä erikoisväreissä: 200 kg ( n. 1000 m2 ). 		
Värisävyt ovat suuntaa antavia.

Musta
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Enke Multi Protect
Tekniset tiedot:
Kemiallinen pohja:

sään ja olosuhteiden kestävä akryylihartsi

Viskositeetti:

n. 4000 mPas (tixotrooppinen)

Kulutus:

n. 140 ml/m2 (n. 200 g/m2)

Pinta:

silkkimatta

Peittämiskyky:

korkea

Kuivumisaika:

nopeasti kuivuva (1–2 tuntia)

Ominaisuuksia:

Erittäin hyvä tarttuvuus uusille, hapettuneille metalli ja muovipinnoille, elastinen ja kylmäjoustava vähintään - 25 °C.

Pohja:

Uusille puhtaille pinnoille ei ole erityisiä esikäsittelyvaatimuksia. Peltipinnoille, joissa on vanha pinnoite/maali sekä hapettuneet ja likaiset
peltipinnat tulee puhdistaa perusteellisesti ja mahdollisesti myös hioa sekä suorittaa tarttuvuuskoe. Muut mahdolliset pinnat ovat Enkopur®
ja Enkryl®.

Työstö:

pensselillä tai telalla

Työkalujen puhdistus:

EnkoClean työkalupuhdistusaineella

Toimitusmuoto:

4 kg ämpäri (3,5 kg ämpäri värille ruostumaton teräs) kiristysrenkaalla (avattuja maalipurkkeja voidaan varastoida)

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Saksalaista laatua vuodesta 1924!
Enke Multi Protect -huoltomaalauksia tekevät sertiﬁoidut

asennusliikkeet.

www.rooftech.fi
Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

