ENKONOL Tuoteseloste

Tuotekuvaus
ENKONOL on bitumipohjainen, liuotinpohjainen, paksu-pinnoite erityisesti kuluneiden
bitumihuopakatteiden regeneroimiseen tai yläpinnan lisäsuojaukseen uusille katoille.
Ominaisuudet
Musta, helposti levitettävä kattopinnoite joka tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville
pinnoille. Aiheuttaa syvälle menevän regeneroinnin kuluneille bitumihuopakatteille ja
suojaa yläpintaa kaikilta ympäristörasitteilta.
Käyttökohteet
Bitumihuopakatteiden uudelleen kyllästämiseksi ja elinkaaren pidentämiseksi.
Mahdolliset pienet epätiiveydet tulee käsitellä ennen ENKONOL pinnoittamista
ENKOLIT massalla.
Työstö
Työstäminen tehdään telalla, kumilastalla tai ENKE-kattoharjalla.
Vanhojen kattopintojen regeneroiminen:
Kattopinnan puhdistamisen sekä mahdollisten bitumihuopakatteen ilmakuplien
mekaanisen poistamiseen jälkeen työstetään ENKONOL pinnoite kattoon, väh. 500
g/m2.
Ruosteensuojaus peltikatoille:
Hilseilevä ruoste poistetaan teräsharjalla tai muulla työkalulla. Puhdistamisen jälkeen
työstetään ENKONOL pinnoite lyhytharjaksisella kattoharjalla. Jos tarpeellista voidaan
ennen asennusta käsitellä ruostekohdat ruosteenestoaineella. Kulutus 300 – 400
g/m2.
Kuitusementtikattojen suojaus:
Aaltoprofiili kuitusementtikatoille työstetään ENKONOL pinnoite nylon-telalla tai
lyhytharjaksisella ENKE-kattoharjalla. Kulutus 400 – 500 g/m2.

ENKONOL Tuoteseloste

Tekniset tiedot
Toimitusmuoto
Kovettuminen
Viskositeetti
Tiiveys
Leimahduspiste
Säänkestävyys

-siirappimainen, musta
-vähintään 6 viikkoa kävelyn kestävyyteen
-n. 50 sec / 8mm (20°C)
-n. 0,98 g/cm3 (20°C)
-n. 42°C
-n. 2-3 vuotta

Toimitusmuoto
25 kg peltiämpäri
Varastoiminen
Viileässä suljetuissa alkuperäispakkauksissa tulelta suojassa.
Jätteenkäsittelyä koskevia ohjeita
Tynnyrit on tyhjennettävä siten, että materiaalia ei enää tipu ja/tai ne on kaavittava
puhtaiksi välittömästi viimeisen materiaalin oton jälkeen asianmukaista
jätteenkäsittelyä varten. Täysin tyhjennetyt peltipakkaukset voidaan toimittaa
teräspeltipakkausten kierrätyspisteeseen. jotka löytyvät internetistä osoitteesta:
www.ongelmajate.fi
Käyttäjän on toimitettava kovettumattomat aineet ja suuremmat materiaaliylijäämät
peltitynnyreissä maksulliseen jätteenkäsittelyyn, koska näissä tapauksissa on kyse
ongelmajätteestä.
Työsuojelu
Noudata käyttöturvallisuustiedotteidemme sisältämiä ohjeita.
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Kaikki tämän painotuotteen tiedot pohjautuvat teknisen alan viimeiseen tiedon tasoomme sekä kokemuksiimme ja ne
ovat vain yhteenveto yleisistä suosituksista. Moninaiset 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 eivät ole valmistajan valvonnan alaisia, voimme taata vain
virheettömän materiaalin. Työstövirheistä, väärästä materiaalivalinnasta tairiittämättömästä pohjan esivalmistelusta
johtuvat vahingot ovat ehdottomasti suljettu pois takuumme piiristä. 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 ilman nimenomaista ENKEtehtaan kirjallista vahvistusta pätemättömät. Jos näitä
määräyksiä laiminlyödään, raukeaa materiaalitakuu. Käyttötarkoitukset, jotka osoittautuvat olevan työstöohjeissa
annettujen suositusten ulkopuolella, ovat käyttäjän omalla vastuulla, jos niistä ei ole edeltäkäsin neuvoteltu tehtaan
kanssa. Mahdollisesti tästä aiheutuvat vahingot ovat tällaisissa tapauksissa suljettu takuumme ulkopuolelle.
www.rooftech.fi

