
Parhaat pesuaineet
katollesi



Katon päätarkoitus on suojata taloasi ja omaisuuttasi sen koko 
eliniän ajan. Hyvä hoito ja puhtaanapito pidentävät katon ikää 
jopa kymmenillä vuosilla. Oikeat kattoratkaisut ja ammattitai-
toinen toteutus ovat vesikatossa tärkeitä. Ne eivät kuitenkaan 
yksin riitä takaamaan sen toimivuutta. Täyttääkseen tehtävän-
sä koko käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet  
– vaatii huoltoa ja puhtaanapitoa.

BMI Ormax on kehittänyt tehokkaat ja turvalliset tuotteet katon 
puhtaanapitoon. Valitse ne, mikäli kattosi puhtaanapitoa on 
laiminlyöty ja katolle on päässyt kertymään kasvustoa, kuten 
sammalta ja jäkälää. Katon peseminen on helppoa valmistajan 
hyväksymillä tuotteilla. Tuotteet soveltuvat tiili-, pelti-, bitumi- 
ja mineriittikatoille sekä myös pihakivien käsittelyyn.

Vain hoidettu katto on 
toimiva katto

Biohajoava Siisti Katto
• Valmistajan hyväksymä

- BMI Ormaxin ja BMI Icopalin antamat takuut tiilille ja 
bitumikatteille pysyvät voimassa ( jopa 30 vuotta)

• Helppokäyttöinen

- Levitetään katolle matalapaineruiskulla, ei vaadi huuhtelua

• Ympäristöystävällinen

- Biohajoava, ei kuormita luontoa pitkäaikaisesti

• Pitkäaikainen suoja

- Imeytyy tiileen, sade huuhtelee kasvuston pois, suoja-aine 
          jää  tiileen ja antaa pitkäaikaisen suojan

• Riittoisa ja ekologinen

- Jopa 150 m2 puhdistuspinta-ala yhdellä 5 litran kanisterilla, 
   tiiviste

• Tehokas

- Pitkän kehitystyön tulos: markkinoiden edistyksellisimmät 
tehoaineet ja helppokäyttöisyys on yhdistetty samaan  

 tuotteeseen

Pikaohje: Varmista, että käsiteltävä pinta on kuiva. Poista katolta 
helposti irtoava sammalkasvusto ja irtolika kuten leh det ja 
havunneulaset harjaamalla tai lehtipuhaltimella. Levitä 
laimennettu liuos katolle. Helpoin tapa levittää liuos on käyttää 
matala -paineruiskua. Katto puhdistuu kasvillisuudesta 
seuraavien viikko jen/kuukausien aikana riippuen olosuhteista ja 
kasvillisuuden määrästä. Näin katto on suojattu kasvillisuutta 
vastaan jopa vuosiksi eteenpäin. Lue tarkemmat käyttöohjeet 
huolellisesti kanisterista.

Säilytettävä kuivassa ja
auringolta suojattuna.
Tuote ei saa jäätyä.
Käyttölämpötila > 0oC.

BMI Siisti Katto puhdistaa ja antaa katolle pitkä aikaisen suojan kasvillisuutta vastaan. Se on myös helppokäyttöinen – vain 
levitys ja huuhtelua ei tarvita. 



• Valmistajan hyväksymä

- BMI Ormaxin ja BMI Icopalin antamat takuut tiilille ja 
bitumikatteille pysyvät   voimassa ( jopa 30 vuotta)

• Nopeasti puhdasta

- Pestään ja huuhdellaan, heti puhdas katto

• Ympäristöystävällinen

- Biohajoava, ei kuormita luontoa pitkäaikaisesti

• Tehokas lian poistaja

- Soveltuu koko katon käsittelyyn sekä paikallisesti 
erityisen sammaloituneisiin tai likaantuneisiin kohtiin, 
kuten savu piipun tai liesituulettimen poistoputken 
ympärille. Irrottaa tehokkaasti myös lehtipuista irtoavaa 
tahmeaa lehtimahlaa.

• Riittoisa ja ekologinen

- Jopa 175 m2 puhdistuspinta-ala yhdellä 5 litran 
kanisterilla, tiiviste

Pikaohje: Poista katolta helposti irtoava sammalkasvusto ja 
irtolika, kuten lehdet ja havunneulaset harjaamalla tai 
lehtipuhaltimella. Kastele katto tai puhdistettava alue puhtaalla 
vedellä ja levitä laimennettu liuos alue kerrallaan 
matalapaineruiskulla. Anna vaikuttaa noin 20 min, jonka aikana 
tehosta pesutulosta harjaamalla. Pese katto puhtaalla vedellä 
painepesurilla tai vesiletkulla samaan aikaan harjaten ylhäältä 
alaspäin. Lue tarkemmat käyttöohjeet huolellisesti 
kanisterista.

Säilytettävä kuivassa ja auringolta suojattuna. Tuote ei saa 
jäätyä. Käyttölämpötila > 0oC.

Vain hoidettu katto on 
toimiva katto

Biohajoava Siisti Katto

Biohajoava Tehopesu
Ormax Tehopesu on tehokas katonpuhdistaja. Se soveltuu käytettäväksi koko katon käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti sillä 
voi käsitellä paikallisesti paljon kasvillisuutta keränneitä tai likaisia kohtia, kuten savu piipun tai liesituulettimen 
poistoputken ympäristöä.

Monta tapaa puhdistaa, pestä ja suojata:

Helpoin tapa puh distaa ja suojata Siisti Katto

Tehokas pesu Tehopesu

Tehokas pesu ja suojakäsittely Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto

Erittäin hoitamat tomalle katolle Siisti Katto + vaikutusaika + Teho pesu + kuivaus + Siisti Katto

Maalausta edeltävä pesukäsittely Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu



BMI Ormax, BMI Icopal sekä Icopal Katto Oy muodostavat yhdessä
BMI Suomen. Se on osa BMI Groupia, joka on Euroopan suurin katto- ja
vedeneristyksen ratkaisujen valmistaja 165 vuoden kokemuksella.
Konsernissa on kaikkiaan 128 tuotantolaitosta ja toimipistettä Euroopassa,
osissa Aasiaa ja Etelä-Afrikassa.

BMI Suomi
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin: 09 2533 771
Sähköposti: katot@bmigroup.com

bmigroup.com/fi  

Kattotarkastuksen muistilistaTarkasta katon yleiskunto vähintään kaksi kertaavuodessa
Vesikatto
• Onko katolla kasvillisuutta, oksia tai roskia• Onko katemateriaali säilynyt ehjänä• Ovatko harjatiilet/-pellit pysyneet kiinni jaharjatiivisteet paikoillaan

Läpiviennit ja pellitykset• Ovatko läpivientien muoviosat ehjiä• Onko läpiviennit  vedenpitäviä ja tiivisteetkunnossa
• Ovatko pellitykset ehjiä ja paikoillaan• Mikäli mahdollista, tarkasta aluskatteen kunto• Ovatko bitumilaatat kiinni alustassaVedenpoisto

• Ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaitaja toimivia
• Onko sadevesikouruissa riittävät kaadot• Ovatko vesikourujen ja syöksytorvien liitoksetasianmukaisesti paikoillaan ja vedenpitäviä• Onko metalliosissa vaurioita

Kattoturvatuotteet
• Onko kattoturvatuotteissa ruostevaurioita taivääntymiä
• Ovatko kattoturvatuotteet kunnolla kiinni• Ovatko kulkutiet turvalliset ja määräysten mukaiset
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