HUOLLETTU KATTO
SÄILYTTÄÄ KIINTEISTÖN ARVON
Milloin katto kaipaa huoltokäsittelyä?

Sammal & jäkälä tuhoavat katon

Suorita pientä, ennakoivaa huoltoa
vuosittain, esimerkiksi keväällä tai
syksyllä rännien puhdistuksen
yhteydessä. Katon likaisuus ja runsas
sammaloituminen ovat hälyttäviä
merkkejä siitä, että katto kaipaa
pikaisesti huoltotoimia.
Isommat huoltotoimet ovat
ajankohtaisia, mikäli edellisestä
kattohuollosta on vierähtänyt yli
kymmenen vuotta tai katto on selvästi
huonossa kunnossa. Säännöllisillä
huolloilla saadaan kestoa pinnoille ja
näin säästetään selvästi rahaa, koska
kalliit korjaus- ja uusimistarpeet
siirtyvät.

Katon pinnalle alkaa vähitellen kertyä
sammal- ja jäkäläkasvustoa sekä likaa.
Sammal pitää katon jatkuvasti märkänä,
josta seuraa tiilen rapautumista ja jopa
reikiä. Sammaleen saa pinnoilta pois
harjaamallakin, mutta vaikutus on
väliaikainen, sillä juuri-itiöt eivät lähde
harjaten. Jäkälistä erittyy tiileen
orgaanista happoa, joka tuhoaa tiilessä
olevaa kalkkia. Kalkin puute aiheuttaa
tiilen rapautumista.

Sinun pintakäsittelyvalintasi!

OHJEET KATON HUOLTOON KOTIMAISILLA
SOLEDO-AINEILLA
Katon ikä tai edellisestä
pintakäsittelystä 1–10
vuotta.
Sammaleen, lian tai
muun kasvuston määrä
vähäistä tai ei
ollenkaan

NOPEA, PITKÄVAIKUTTEINEN HUOLTOKÄSITTELY

Katon ikä tai edellisestä
pintakäsittelystä noin
10 vuotta.
Sammaleen, lian tai
muun kasvuston määrä
runsasta

PERUSPUHDISTUS JA KATOLLE JÄTETTÄVÄ TUHOAINE

Katon ikä tai edellisestä
pintakäsittelystä yli 10
vuotta.
Sammalta, likaa tai
muuta kasvustoa
runsaasti, katon
pintarakenne kunnossa

PINTAPESU, KASVUSTON TUHOAMINEN JA SUOJA-AINEKÄSITTELY

Kasvuston tuhoaine
Tuhoaa sammaleen, punajäkälän, levän, sienirihmaston, homeen sekä muun haitallisen kasvuston
ja imeytyy tiilen huokosiin ennaltaehkäisemään uuden kasvuston syntymistä.
Ohje: Ennen tuhoaineen levitystä, poista katolta irtoroskat. Levitä Kasvuston tuhoaineliuosta esim.
matalapaineruiskulla runsaasti kuivalle katolle. Aine jätetään kattopinnalle. Annetaan sateen ja
tuulen hoitaa tuhoutunut kasvusto pois.

SammalPOIS

Kasvuston Tuhoaine

SammalPOIS on katolta huuhdeltava erikoispesuaine, jonka jälkeen tehostetaan syvemmällä
olevan sienirihmaston tuhoutuminen Kasvuston Tuhoaineella. Näiden kahden aineen
yhteiskäytöllä taataan runsaasti sammaloituneen katon tehokas puhdistus ja ennaltaehkäistään
uuden kasvuston syntymistä.
Ohje: Poista irtoroskat katolta ja suojaa lähellä olevat istutukset. Levitä SammalPOIS kuivalle
katolle, anna vaikuttaa vähintään tunti, pese pinta painepesurilla tai harjaamalla ja letkupaineella.
Anna pinnan kuivahtaa ja levitä Kasvuston Tuhoaine, joka jätetään vaikuttamaan katolle.

SammalPOIS

Kasvuston tuhoaine

Tiilikattosuoja

Tiilikattosuoja on kyllästeaine, joka estää lian, veden ja epäpuhtauksien tunkeutumisen tiilen
huokosiin. Vähentää tiilen rapautumista sekä antaa pitkäaikaisen suojan ja pidentää katon elinikää.
Ohje: Aluksi SammalPOIS-aineella pesu, pinnan kuivuminen ja Kasvuston tuhoaineen levitys.
Vuorokauden kuluttua Tiilikattosuoja levitetään kuivalle tiilikatolle.
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