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VANHA KATTO – UUSI ELÄMÄ
AMMATTILAISTEN LUOTTAMA



2

NOWOCOAT
Nowocoat on tanskalainen maalitehdas, jonka juuret ulottuvat aina vuoteen 
1861 saakka.  Nowocoat ei pelkää kutsua itseään edelläkävijäksi, kun puhutaan 
katon, julkisivun ja talon muiden pintojen käsittelyaineista ja pinnoitteista 
ammattikäyttöön. Vuosikymmenten kokemus takaa innovatiiviset ja toimivat 
pinnoitusratkaisut kaikentyyppisiin olosuhteisiin, niin pohjolan kylmyyteen kuin 
etelän lämpöön nyt ja tulevaisuudessa. 

SUOJAA KOKO TALOSI
Ylläpidä kiinteistösi julkisivujen toiminnalli-
suus säännöllisellä huollolla ja markkinoiden 
edistyneimmillä Nowocoat tuotteilla. Tuottei-
siin ja eri vaihtoehtoihin katolta julkisivuihin 
ja terasseilta pihakiveyksiin voit tutustua 
tarkemmin osoitteessa www.nowocoat.dk  tai 
www.coating-source.com. 

Pyydä tarjous ja huoltosuunnitel-
ma paikalliselta urakoitsijalta.
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NOWO®COAT – KATTOPINNOITE

TEKNISET TIEDOT: 
Levitys: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli.

Ohennus: Vesi, max. 20%.

Riittoisuus:  2-3 m2/litra (kaksi kerrosta).

Kuivumisaika: Päälle maalattavissa n. 2 h, täysin 
kuiva 24h (20°C, 60 % RH).

Kiiltoaste: Puolihimmeä (GL12).

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan huolellisesti 
vedellä.

Säilytys: Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa pak-
kaselta. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

HYÖDYT:
 ( Uusi kestävä ja hengittävä 

pinnoite

 ( Peittää hyvin ja täyttää huokosia

 ( Suojaa kattoa vaurioitumiselta

 ( Säästää jopa 75% uuden katon 
hankintaan verrattuna

 ( Jatkaa katon käyttöikää useita 
vuosia

 ( Saatavana kaikissa perusväreissä

 ( Nopea asennus 

NOWO®COAT on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohentei-
nen pinnoite kattotiilien sekä kuitusementtilevyjen huoltoon ja 
suojaamiseen. Viimeisimpään pinnoiteteknologiaan perustuva 
ja ammattitaidolla kehitetty akrylaattipohjainen NowoCoat 
kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja elastisen ker-
roksen pidentämään katon ja katemateriaalin käyttöikää. 

Ajan myötä vaihtelevat pohjoiset sääolosuhteet sekä UV-sätei-
ly saavat alkuperäisen, tiiltä suojaavan pinnan vaurioitumaan 
ja katto alkaa sammaloitua sekä likaantua. Ulkoisen rasituksen 
aiheuttama kattotiilien vaurioituminen voidaan pysäyttää 
NowoCoat pinnoitteella ja samalla uudistaa kattopinta myös 
visuaalisesti. Käsiteltävä pinta pestään ensin huolellisesti, jonka 
jälkeen katto käsitellään NowoClean tuotteella kasvuston ja 
lian puhdistamiseksi. NowoCoat pinnoite levitetään tämän 
jälkeen korkeapaineruiskulla kahteen kertaan.

NowoCoat pinnoitetta on saatavana kaikissa perusväreissä 
ja sen lisäksi myös tiettyjä erikoisvärejä tilauksesta. Pinnoi-
tuksen jälkeen huoltotoimenpiteeksi suositellaan käsittelyä 
esim. Neutralon puhdistusaineella joka toinen vuosi. Näin 
varmistetaan, että lika ja kasvustot eivät pääse tarttumaan 
katemateriaalin pintaan, katon väri pysyy kirkkaana ja pinnoite 
suojaa kattoa tehokkaasti 
vuodesta toiseen. 
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Coating Source Oy

040 683 0340  |  050 917 4408
info@coating-source.com
www.coating-source.com

Maahantuoja:

Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitse-
misessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus 

aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 2.3.2018.




