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Hyvin pysyy. Arto Raistakka tarkistaa viime vuoden korjaustöiden
jälkeä kuusamolaisen kerrostalon katolla.

Arto Raistakka on aktiivisesti edistänyt
Enkopur tiivistyksiä Koillismaalla.

Hyviä kokemuksia Koillismaalla
Kuusamo on tunnetusti Suomen lumisimpia ja kylmimpiä paik- jo todeta, että edellisenä kesänä tehdyt korjaukset olivat onnistuneet:
kakuntia. Runsas lumi ja lumen sulaminen asettaa katot kovalle reklamaatioita ei ole tullut. ”Viime talvi oli todella haastava uusillekin
koetukselle.
katoille. Oli pakkasta ja lauhaa ja taas pakkasta, mutta hyvin olivat
pysyneet elastisina korjaukset” Raistakka kertoo.
Vesikattopalvelu Kuusamo Oy tekee ja huoltaa kattoja Koillismaalla
kaikista materiaaleista. Huopa-, pelti- ja tiilikatot ovat jokapäiväisiä Tänä keväänä Enkopur korjauksia päästiin taas tekemään Koillismaalkohteita. Yrityksen työnjohtaja Arto Raistakka kävi keväällä 2015 kou- la jo toukokuun alussa. Raistakka kertoo, että töitä riittää taas lumien
lutuksen Enkopur asennuksiin Oulussa ja totesi silloin tuotteen hyväk- tuloon saakka.”Eihän Enkopur ihan edullisimmasta päästä ole, mutta
si juuri Kuusamon olosuhteisiin. Tehtyään yhdessä Oulun Kuoriraken- hinta-laatusuhde on kohillaan. Taloyhtiöille on iso asia, kun ei tarvitse
teen myyntipäällikön Raimo Suorsan kanssa markkinointikierroksen lähteä koko kattoa uusimaan, vaan saadaan hyvällä korjauksella 10-15
alueen isännöitsijöiden luona, he saivat useita kohteita korjattavaksi. vuotta lisää elinkaarta katolle!”
Korjattavaa tulikin niin paljon, ettei kaikkia ehditty tehdä kesän 2015
aikana, vaikka töitä tehtiin lumien tuloon saakka. Keväällä 2016 voitiin

Lisätietoa: www.vesikattopalvelu.fi

Kun lasin päällä työskennellään, lasi peitetään suojamuovilla. Vaikka Enkopur vie lasin reunasta kankaan kanssa lähes neljä senttiä, aurinkoa
tulee silti tehokkaasti läpi eikä alhaalta katsottuna edes huomaa, että ikkunapinta-ala on pienentynyt.

Lasikaton tiivistys ei vähennä
sisään tulevan valon määrää
Lasikatteilla ja kattoikkunoilla on tapana ajan myötä vuotaa, Suomen oloissa niitä ei saada rakennettua ikuisesti vesitiiviiksi oikeastaan millään. Näin kävi myös Pohjoisesplanadi 37:ssä Helsingissä, jossa sijaitsee Halosen vaatemyymälä.
Iivari Komsin Kattotyö Komsi Oy korjasi katon viime syksynä Enkopurilla.
”Enkopur oli kustannustehokas ja varma ratkaisu tähän tilanteeseen”,
Komsi sanoo. ”Sen etuna on, että toisin kuin teippien ja kittien kanssa,
tiiveys on aina ulkoisesti tarkasteltavissa, sen kunnon voi aina käydä
tarkastamassa talven jälkeen, ettei siellä ole mitään reittiä vedelle”.

Työ vaatii muutenkin tarkkuutta, koska saumat on saatava suoriksi ja
siisteiksi, lasikatto kun näkyy sisälle myymälätiloihin. Kun lasin päällä
työskennellään, lasi peitetään suojamuovilla.”Nyt käytettiin uusiomuovia, mutta sitä ei tehdä toistamiseen. Se oli selvästi liukkaampi kuin
normaali rakennusmuovi. Jos pito vähenee, niin työ vaikeutuu ja hidastuu”.
Turvaköysien kanssa katolla työskentely vaatii muutenkin hieman fyysistä ponnistelua. ”Enkopurin laittaminen on kuntoa ylläpitävää, mutta
ei se mikään urheilusuoritus ole”, kuntosalilla vapaa-aikanaan paljon
viihtyvä Komsi myhäilee.

Enkopur on Komsin mielestä paljon varmempi ratkaisu kuin perinteiset
teipit tai kitit, joilla vuotoja on aikaisemmin paljon paikkailtu. Muuta- Usein pelätään, että lasikaton tiivistys pienentää ikkunaruutua ja väman talven jälkeen teippi alkaa repsottaa ja keräämään alleen kosteutta. hentää sisään tulevan valon määrää, mutta Komsin mukaan näin ei ole.
”Sitä on moni käyttänyt, kun ei ole ollut osaamista muuhun. Kitit ja flexit ”Vaikka Enkopur vie lasin reunasta kankaan kanssa lähes neljä senttiä,
kovettuvat ja halkeilevat nekin ajan myötä. Sitten se vesi tulee ryöpsynä
mikä voi kuulostaa paljolta, aurinkoa tulee silti tehokkaasti läpi eikä
jostain”.
alhaalta katsottuna edes huomaa, että ikkunapinta-ala on pienentynyt,
ellei varta vasten osaa katsoa”, Komsi kertoo
Sadan neliön kattotyö vei Komsin tiimiltä parisen viikkoa. Suojaamistyötä on paljon, ja lasikaton kanssa joutuu käyttämään kahta eri primeria:
lasiprimeria ja yleisprimeria peltiosioille. Tosin nyt Enke-Werk on julkis- Lisätietoa: www.komsi.net
tanut uutuuden Enke Universal Primer 2K:n, mikä käy eri pintojen pohjustamiseen samalla työstöllä ja sitä on jo saatavissa maahantuojalta.

Talvikuukausina Enken koulutustiloihin saapuu päivittäin ryhmä E-teamiliäisiä eri
puolilta Eurooppaa yhtiön vieraiksi ja koko päivän kestävään koulutustapahtumaan.

Enke-Werk panostaa
kattomiesten koulutukseen
Enke-Werk käyttää melkoisen määrän aikaa ja vaivaa E-teami- tustilaan, joka toimii myös kerhohuoneena ja ravintolana. Nürburgrinläisten koulutukseen. Myös Suomesta on käynyt jo useampia gin moottoriradan lempinimeä ”Green Hell” mukaillen Enke-Werkin
ryhmiä tutustumassa tuotteisiin ja niiden asennustapoihin yhti- ”miesluola” on saanut nimen ”Red Hell”. Siellä yhdessäolo jatkuu kouön tehtaalla Düsseldorfissa.
lutuspäivän päätteeksi biljardia ja muita pelejä pelaillen sekä paikallista Alt-olutta siemaillen grilliherkkujen maistelun ohessa.
Talvikuukausina Enken koulutustiloihin saapuu päivittäin ryhmä E-teamiliäisiä eri puolilta Eurooppaa yhtiön vieraiksi ja koko päivän kestä- Enke-Werkin toimitusjohtaja Hans-Ulrich Kainzinger myöntää, että on
vään koulutustapahtumaan. Kun ryhmä seuraavana päivänä piipahtaa aika tavalla kallista pitää kuutta yhtiön parasta osaajaa kouluttajina
vielä katsomassa kaupungin nähtävyyksiä on jo uusi ryhmä luokassa vuoron perään, matka- ja majoituskulujen lisäksi.”Ehkä siksi kilpailitutustumassa Enke-Werkin tuotteisiin.
jamme eivät juuri tunnu tekevän tätä, mutta meidän mielestä koulutus
on lopulta parasta markkinointia”, Kainzinger sanoo.”Hyväkään tuote
Koulutukseen tulee maahantuojia ja heidän asiakkaita, ennen kaik- ei täytä lupauksiaan, jos asentajat ympäri Eurooppaa eivät osaa sitä
kea asentajia, mutta myös huoltoyhtiöiden muuta henkilöstöä. ”On oikealla tavalla laittaa ja käyttää”, hän lisää.
tärkeää, että myös myyjät tuntevat tuotteet ja niiden käyttötavat, jotta osaavat auttaa asiakasta oikealla tuotteella oikeassa paikassa ja Toimitusjohtaja on itsekin yksi kouluttajista. Kuuden miehen tiimi temyös valitsemaan kunkin tuotteen kanssa mahdollisesti tarvittavat kee koulutusta vuorotellen, yhdelle koituu vielä iltavuoro ruoanlaittoilisävarusteet”, sanoo Dr. Mirko Krüger Enke-Werkistä.”Vaikka asenta- neen ja baaritarjoiluineen. Illanvietosta omissa ravintolatiloissa on toki
jakin olisi jo sertifikaatin saanut, on tuotteissa ja etenkin niiden asen- hyötyä, sillä asiakysymyksiin on aina helppo palata ja porukka pysyy
tamisessa aina uutta opittavaa”, Krüger lisää. Hän arvioi, että yhtiö on kasassa ja poissa kaupungilta pahanteosta.
vuosien saatossa kouluttanut jo yli 8000 E-teamiläistä.
Koulutusohjelmassa tutustutaan ensin tuotteiden mahdollisuuksiin
yhtiön esittelytiloissa, sitten siirrytään Düsseldorfin tehtaalle koulu-

Lisätietoa: www.enke-werk.de/fi

TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA

ASENTAJIA

Enkopur Takuutiivistykset • Enke Multi Protect
®
Ruostesuojamaali • Enkonol Paksupinnoite
•
Putoamissuojaukset
®

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
Mr Katto Ky • www.mrkatto.fi
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

Seuraavat alkukesän
Enkopur® -sertifikaattikoulutukset
järjestetään ma 6.6. ja pe 17.6.
Koulutuskyselyt ja lisätiedot:
sähköpostitse info@rooftech.fi tai numerosta 0400 188 796
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