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Pidempi Elinkaari Katoille

Enke-Werkin Kainzinger Suomessa ja
E-Teamin laajeneminen
Mainioita katonsaneeraustuotteita Saksassa valmistavan Enke-Werkin omistaja, tehtailija
Hans-Ulrich Kainzinger kävi kevään korvilla tiiminsä kanssa esittelemässä yhtiön tuotteita
ja tekemisen tapaa RoofTechillä Espoossa.
RoofTechin maahantuomilla Enke-Werkin tuotteilla on kunnostettu jo tuhansia kattoja
ympäri Suomea. Tuotteissa on paljon lisäpotentiaalia ja haluammekin vahvistaa
asentajaverkostoamme - E-Team - usealla talousalueella eri maakunnissa.
Erityisesti seuraavien Enke-tuotteiden asentaminen ja käyttö antavat merkittäviä hyötyjä
kiinteistönomistajille – Katon Kunnostaminen Kannattaa Aina!:

Enkopur® – kestäviin täsmätiivistyksiin:
ENKOPUR on erinomainen tuote pelti-, huopa- ja kuitusementtikattojen elinkaaren
pidentämiseen. Tuotteella tiivistetään kattojen vuoto- ja ongelmakohdat pysyvästi ja
varmasti. Asentaminen käsittää useamman vaiheen ja asentaminen vaatii koulutuksen ja
sertifioinnin (kts. viestin lopussa olevat seuraavat koulutuspäivät). Tuote on liuotin
pohjainen erittäin hyvällä tartunnalla ja venymällä oleva takuutiivistysaine, jolle tehdas
lupaa ainakin 25 vuoden teknisen käyttöiän.
Enkopur soveltuu myös vuotavien sadevesikourujen, kattoikkunoiden, lasikattojen kuten
myös tiili- ja betonisaumojen tiivistämiseen.

Enke Multi Protect – ruostesuojamaali:
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ENKE MULTI PROTECT on värillinen, yksikomponenttinen suojaväri, jossa korostuu
korkea kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatolle. Mikäli katossa tai kouruissa
esiintyy ruostetta ne tulee pikaisesti suojata hapelta ja kosteudelta, jotta ruostumisen
jatkuminen estyy. Tällä pidennetään kattojen ja sadevesijärjestelmien elinkaarta
huomattavasti.
Enke Multi Protect suojaväriä on saatavilla seitsemässä vakiovärissä ja on myös tilattavissa
muissa sävyissä, joissa vähimmäistilausmäärä on 200 kg. Enke Multi Protectilla voi
paikkamaalata myös Enkopur® tiivistykset katon sävyiseksi.
Vain yhdellä ainoalla maalauskerroksella saadaan aikaiseksi luotettava UV-vakaa
pitkäaikainen suojaus aggressiivisia ympäristövaikutuksia vastaan.

Enkonol® paksupinnoite kattojen elinkaaren pidennykseen:
ENKONOL on bitumi- ja liuotinpohjainen paksupinnoite erityisesti kuluneiden
bitumihuopakatteiden regeneroimiseen ja sinkittyjen teräskatteiden sekä
kuitusementtikattojen pinnoittamiseen.
Musta, helposti levitettävä kattopinnoite, mikä tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville
pinnoille ja erityisesti bitumipohjaisiin pinnoitteisiin ja bitumihuopakatteisiin. Aiheuttaa
syvälle menevän regeneroinnin kuluneille bitumihuopakatteille ja erinomaisen yläpinnan
suojan sinkityille teräspeltikatoille ja kuitusementtikatoille. Erityisen hyvä tuote vanhojen
bitumi- ja tervapohjaisten maalausten huoltokäsittelyihin!

Reflektol - kuitusementti-, kermi- ja peltikattojen pinnoite myös katon lämpötilan
alentamiseen
REFLEKTOL on bitumipohjainen, yksikomponenttinen auringonvaloa heijastava pinnoite
erityisesti kuitusementti- ja peltikattojen sekä bitumihuopakatteiden pinnoittamiseen.
Hopeanharmaa, helposti ruiskutettava tai telalla levitettävä kattopinnoite, mikä tarttuu
erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille. Tuotteessa on mukana auringonvaloa heijastavia
aineosia, joiden ansiosta kattopintojen lämpötila laskee jopa 20 C. Tuotteen avulla voidaan
säästää sopivissa kohteissa huomattavasti energiaa jäähdytystarpeen vähenemisenä.
Enkolit® Peltiliima, kaikille rakennusten suojapellityksille
ENKOLIT-peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimauksen
Keski-Euroopassa. Enkolit® tuote-edut ovat pitkäaikainen toimintavarmuus (elinkaari yli
30 vuotta), ruuviton ja reiätön suojapellitys (esteettinen ja vuotamaton), melua vähentävä
vaikutus sateesta, ruosteensuojaus ja taloudellisuus.
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Enkolit® peltiliimaa käytetään suojapellityksien liimauksiin muureille, sokkeleille,
räystäille, ikkunapelleille ja muille suojapelleille. Enkolit® peltiliima käy sinkitylle
teräkselle, kuparille, ruostumattomalle teräkselle, titaanisinkille, alumiinille ja lyijylle.

Lisätietoja Enke-Werkin tuotteista alla olevasta linkistä:
http://www.enke-werk.de/fi/enke-kirjasto.html

Enkopur-sertifiointikoulutukset jatkuvat
Enkopur-asennuksia on tehty aktiivisesti eri puolella Suomea ja kysynnän tyydyttämiseksi
haluaisimme lisää asennusliikekumppaneita (’E-Team’) ja kouluttaa uusia asentajia
Suomeen. RoofTech järjestää säännöllisesti Enkopur-kursseja sekä uusille asentajille että
täydennyskoulutuksia jo aiemmin koulutetuille sertifikaatin voimassaolon varmistamiseksi.
Tarkemmat koulutuspäivät löytyvät nettisivuiltamme www.rooftech.fi tai suoraan tästä
linkistä: http://www.rooftech.fi/e-team/ . Koulutustapahtumat järjestetään Espoon
Kilonkallio 5:ssä.
Kurssit ovat maksullisia ja sisältävät koulutuksen, harjoitustyöt, testit ja sertifikaatit.
Aiemmin koulutukseen osallistuneet henkilöt saavat päivityskoulutuksensa puoleen hintaan
(- 50 %).
Kysynnän mukaan järjestämme myös räätälöityjä kursseja useammalle ihmiselle, vaikka
yrityskohtaisesti ja myös eri puolilla Suomea.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot toimistoltamme sähköpostitse info@rooftech.fi tai soittamalla
toimistollemme numeroon (0400) 188 796.

Kauden 2015 uudet asiakasreferenssit ja hyvät valokuvat
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Vuonna 2015 on tehty paljon uusia kattojen korjauksia, tiivistyksiä ja pinnoituksia eri
puolilla Suomea. Haluaisimme tietoomme teidän parhaat korjausreferenssinne ja niihin
liittyviä hyviä valokuvia, joita voisimme hyödyntää mm. tulevissa RoofTech News
uutiskirjeissämme.
Lähetä aineistosi meille info@rooftech.fi. RoofTech pidättää käyttöoikeudet omassa
markkinoinnissaan lähetettyihin aineistoihin ja niiden käytön yhteydessä mainostamme
asennuksen tehnyttä E-Team asennuskumppaniamme. Parhaat referenssit ja kuvat
palkitaan!

E-Team Facebookissa
Muistattehan E-Team sivustomme www.e-team.fi, jonka kautta saatte lisänäkyvyyttä
asennuksillenne ja osaamisellenne.

Toimistomme ja varastomme palvelevat
Toimistomme ja noutovarastomme palvelee teitä normaalisti Espoon Kilonkallio 5:ssä
arkisin klo 8:00-16:00. Tarkista kuitenkin tuotteiden saatavuus ennen noutoa. Lisätietoja
numerosta 0400 188 796 ja sähköpostitse info@rooftech.fi.
Enke-Werkin tuotteita on saatavissa myös jälleenmyyjiltämme Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.
Sähköisesti tilauksenne voitte toimittaa sähköpostiimme tilaukset@rooftech.fi.
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