
 

INDUCOAT KATTOPINNOITE     1/2 

 

Inducoat on monikäyttöinen, kaiken sään kestävä pinnoite. Inducoat soveltuu mm: 

- sinkittyjen peltikattojen pinnoittamiseen 

- maalipinnoitettujen teräsohutlevyjen pinnoittamiseen 

- kattojen vuotokohtien paikkaamiseen ja tiivistämiseen jopa alhaisissa lämpötiloissa 

yhdessä Soprasolin itseliimautuvan teipin- tai lasikuituverkon tms. kanssa 

- vesikourujen paikkaamiseen ja tiivistämiseen em. tavoin 

- PINNOITUKSET, PAIKKAUKSET JA TIIVISTYKSET SAMALLA TUOTTEELLA ! 

 

TEKNISET OMINAISUUDET: 

Ominaispaino:   ± 1.2 

Kuiva-ainepitoisuus:  ± 75% 

Raaka-ainetyyppi:  akryylihartsi 

Ohennin:   mineraalipohjainen liuote 

Polymerisoituminen:  14 päivää  

UV:n kesto:   100% 

 

TYÖOHJEITA PINNOITTAMISEEN: 

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan huonosti kiinni oleva- ja hilseilevä maali sekä irtonainen ruoste. 

Vaurioituneiden vanhojen pinnoitteiden poisto, puhdistus ja pesu toteutetaan sellaisilla työmenetelmillä 

että laatutavoitteet saavutetaan. Ruosteiset kohdat puhdistetaan vähintään ruosteenpoistoasteeseen sT2. 

Paikallisten puhdistusten jälkeen kaikki pinnat pestään korkeapainevesipesulla. Apuna voidaan käyttää 

REWAH Rust Cleania (1 - 2 % liuos) joko vaahdottaen tai säätelemällä pesurin kautta pesuveteen. 

REWAH Rust Cleania suositellaan käytettäväksi myös ruosteisten kohtien mekaanisen puhdistuksen jälkeen. 

Tuotetta pitää käyttää myös uusilla sinkityillä katoilla fosfatointiin, rasvan tms. pesuun.                            

Katso erillinen tuotetieto. 

 

TYÖOHJEITA VESIKATTEEN TIIVISTYSKORJAUKSIIN: 

Pinnoituksen yhteydessä tehtävät vesikatteen yksityiskohtien epätiiveydet korjataan SOPRASOLIN + 

INDUCOAT yhdistelmällä.  

Vaihtoehtoisesti LASIKUITUKANGAS + INDUCOAT. Pelkkiin tiivistyskorjauksiin riittävä puhdistus. 

 

TYÖOHJEITA VANHAN KATEPELLIN PAIKKAUKSEEN: 

Jos katepellissä havaitaan pieniä reikiä (pieni viilto ja pistoreikä), paikataan ne pellillä tai tinauksella.  

Lisäksi paikatun kohdan tiiveys varmistetaan SOPRASOLIN teipillä ja pinnoitus INDUCOATilla. 

 

 

 

 

 

 



VÄRIT:       2/2 

Musta, punainen RR 29, ruskea RR 32, harmaa RR 23, vihreä RAL 6002 ja alumiini. 

 

MENEKKI: 

Puhtaalle, kiinteälle ja ruosteettomalle pinnalle 500 g/m² siveltimellä, pinnoiteharjalla tai ilmattomalla 

ruiskulla. Ruiskutettaessa voidaan ohentaa esim. mineraalitärpätilla maksimi 1 litra /astia. Suutin koko ± 23.  

 

PAKKAUS: 20 kg 

 

KÄYTTÖTURVATIETO-KULJETUS-KÄSITTELY-VARASTOINTI-JÄTE 

Tutustu ennen käyttöä tuotteesta laadittuun käyttöturvatiedotteeseen, joka on laadittu EU:n ohjeistuksen 

mukaan: 453/2010 annex  II/A. 

 

KULJETUS JA VARASTOINTI: 

Kuljetus ja varastointi pakkaselta suojassa. Älä pidä pakkausta suorassa auringon paisteessa. 

Älä varastoi tuotetta > 30°C. Inducoatilla ja Inducryl AW:lla  ADR-kuljetus. 

 

VARASTOINTIAIKA: 

2 vuotta suljetussa astiassa. 

 

HUOMIOITAVAA: 

Yllä esitetyt tiedot perustuvat laajaan tutkimukseen ja käyttökokemuksiin. Valmistaja ei vastaa tuotteen 

väärästä käytöstä.  

 

 

 

Lisätietoa: Procoat Paints Oy 

Puhelin 0400-572 825, 040-509 7776 

www.procoatpaints.fi  

www.tiilikattomaali.fi 
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