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KOSTEUTTA-HOMETTA?

EPATHERM kalsium-silikaattilevy

EPATHERM on kokonaisvaltainen korjaus- ja 
ennaltaehkäisymenetelmä.

EPATHERM levy on palamaton, säästää energiaa
ja vähentää melua.

EPATHERM levy tekee huoneilmasta terveellisen,
soveltuu myös allergioista kärsiville. 

DIBt hyväksyntä no: Z-23.11-1768
Korkean PH-arvonsa vuoksi leyyn ei voi
muodostua missään olosuhteissa uutta hometta.

EPATHERM
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Toimitamme myös erilaisia apuvälineitä mm. vuotavien
kattojen korjauksiin, pesua ja puhdistusta helpottavia
ratkaisuja sekä luontoystävällisen maalinpoistoaineen.

MAALIT-PINNOITTEET-VEDENERISTEET-KOSTEUS-JA
HOMEVAURIOIDEN KORJAUSMENETELMÄ

KATON  KOVA

Ennen

ruosteisten kattojen pesu- ja fosfatointiaine REWAH Rust Clean

kemialliseen maalin- ja graf�tien poistoon Decastrip Max
ja Decamur julkisivuihin

vesikourujen pinnoituksiin Inducryl AW. Soveltuu myös
peltikaton pinnoittamiseen

vuotavien saumojen tiivistämiseen SOPRASOLIN itseliimautuva
teippi-saumojen tiivistämiseen kaikillakatoilla ALSAN FLASHING,
10 vuoden takuu
Pural- ja PVDF-tyyppisten pintojen huoltomaalauksen esikäsit-
telyyn Indurust Primer

luontoystävällinen pesuaine mm. tiili- ja sementtikuitukatoille 

sammaleen, levän, punajäkälän ja muiden saasteiden nopeaan
puhdistamiseen alkalirasitusta kestäviltä pinnoilta, mm. tiili- ja 
sementtikuitukatot.

KORJAUKSEEN
N
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UREA SRAY 400 on sataprosenttinen
puhdas polyurea. Soveltuu betonin, 
teräksen, asfaltin, puun jne. pinnoitta-
miseen. Käyttökohteita ovat mm. 
pysäköintitasot, altaat, säiliöt, terassit,
kontit� Kemian teollisuuteen, petro-
kemian-, teräs ja lannoiteteollisuuteen,
paperi- ja selluteollisuuteen, yleishyö-
dyllisiin laitoksiin, maatalouteen,
juomavesialtaisiin, elintarviketeollisuu-
teen, tunneleihin�

UREA SRUR
KORKEAN TEKNOLOGIAN TUOTTEET
TASAKATOLLE, BETONIIN JA TERÄKSEEN
UREA SRUR on sataprosenttinen puhdas
polyurea. Soveltuu tasakattojen pinnoit-
tamiseen.

PURCOAT ja IMPERMAX yksi- ja kaksi komponenttiset
polyuretaanipinnoitteet tasakatolle.
CE, ETA serti�kaatti, BBA serti�kaatti 
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Polyuretaani-vedeneristyspinnoite

IMPERMAX

Tuotekuvaus :
Impermax on 1-komponenttinen, elastinen
vedeneristyspinnoite. Tuote soveltuu mm.
tasakattojen pinnoituksiin, pelti- ja mineriit-
tikatoille, kattojen tiivistyksiin, parvekkeille,
terasseille, märkätiloihin, lattioille, askelmiin,
stadioneille, urheilukatsomoihin jne�

Serti�kaatit :
ETA : European Techical Agreement todistus 
o: 06/0263 CE-merkintä
BBA-serti�kaatti : 09/4674 ja 11/4836

Testit ja serti�kaatit :
Polyurea : CE-merkintä, EC serti�kaatti, ISO Standardi, Food 
Contract 
Certi�cation, WRAS, WHO Drinkin Water Contract Certi�cation, 
FDA Food & 
Drug

Polyuretaani: 
CE-merkintä
ETA serti�kaatti 10 ja 25 vuotta tasakatolla
BBA serti�kaatti 25 tasakatolla
Fire Exposure Certi�cate
Root Resistance Certi�cate

Pinnoitamme laadukkailla polyurea- ja 
polyuretaanituotteilla mm. tasakattoja, 
lattioita, altaita, pysäköintitasoja, terasseja, 
jne. Tuotteet soveltuvat myös kemian 
teollisuuteen, petrokemian-, teräs ja 
lannoiteteollisuuteen, paperi- ja 
selluteollisuuteen, yleishyödyllisiin 
laitoksiin, maatalouteen, juomavesialtaisiin, 
elintarviketeollisuuteen, tunneleihin�
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INDURUST 
PELTIKATTOPINNOITE

Indurust on vesiohenteinen, myrkytön, 
hyvin peittävä ja helppokäyttöinen 
pinnoite. Indurust sisältää laadukkaita 
ruosteenestoaineita. Tuote soveltuu 
uusille ja vanhoille sinkityille- ja 
maalipinnoitetuille katoille sellaisenaan. 
Korkean kuiva-ainepitoisuutensa vuoksi 
Indurust on helppo ruiskuttaa. 
Indurustia on saatavana mattana ja 
puolikiiltävänä. 100% 
ultraviolettisäteiden kesto.

INDUCRYL AW

Inducryl AW on monikäyttöinen, kaiken 
sään kestävä kattopinnoite mm: -
bitumisille katteille ilman tulen käsittelyä
-sinkityille� ja maalipinnoitetuille 
katoille ilman pohjustetta -
mineriittikatoille -vesikourujen 
pinnoittamiseen -vuotavien kattojen 
korjaamiseen alhaisissa lämpötiloissa.

ARDOCOLOR

ARDOCOLOR on sammaleen ja levän 
kasvulta suojaava pinnoite mineriitti- ja 
tiilikatoille. (asbestisementti, 
kuitusementti, betoni-ja savitiilet) 
Ardocolor on vesiohenteinen, 
luontoystävällinen ja helppokäyttöinen 
pinnoite.
100 5 ultraviolettisäteiden kesto ja värien 
säilyvyys. Valmis pinta on likaa ja vettä 
hylkivä sekä suojaa sammaleen ja levän 
kasvulta.
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