
® einzA – tiilikaton tehokäsittely 
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®einzA –tiilikaton tehokäsittely on vesiliukoinen 
sammalen ja levän torjunta-aine ja pesuliuos tiilikaton 
puhdistamiseen.  
Tehokäsittely imeytyy tiilen pintaan ja tuhoaa syvälle 
juurtuneen rihmaston. Sitä suositellaan käytettäväksi 
myös ennen tiilikaton huoltomaalausta.  
 
 
Käyttöohje:  
 
Ennen käsittelyä tarkistetaan läpivientien, harjan ja 
taitteiden tiiveys. Rikkoutuneet kattotiilet vaihdetaan 
ehjiin.  
Ilman ja käsiteltävän kohteen lämpötilan on oltava yli 
+5 astetta. einzA- tehokäsittelyaine levitetään mieluiten 
harjalla tai pensselillä huolellisesti koko katolle ja tiilien 
päihin. Annetaan vaikuttaa n. päivän (6-12 tuntia), 
jonka jälkeen irtonaiset roskat ja sammal poistetaan 
harjalla tai painepesurilla katon harjalta alaspäin. 
Tarvittaessa tehokäsittelyainetta voi levittää kuivuneelle 
katolle vielä kauttaaltaan ja jättää huuhtelematta.  
 
Oheisen taulukon menekeissä on huomioitu käsittely 
kahteen kertaan. 

Katon 
pinta-ala 

Huolto-
maalitarve 

/astia 

1-35 m² 1 

35-70 m² 2 

70-105 m² 2 

105-140 m² 3 

140-175 m² 4 

175-210 m² 4 

210-245 m² 5 

245-280 m² 6 

280-315 m² 7 

315-350 m² 7 

5,0 l, paino n. 6 kg  
Kokonaismenekki n. 0,10-0,5 l/m² 
riippuen alustan huokoisuudesta ja 
levitystavasta 

Myynti ja maahantuonti: 
A-TIILIKATE OY 
Kuovintie 7 
21380 AURA 

Puh. (02) 486 460 
Fax   (02) 486 6005 
asiakaspalvelu@a-tiilikate.fi 
www.kattokauppa.com 
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® einzA – tiilikaton huoltomaali 

12,5 l, paino n. 18 kg  
Kokonaismenekki  (2 käsittelyä) 
n. 0,30-0,50 l/m² riippuen alustan 
huokoisuudesta ja maalaustavasta 
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®einzA –tiilikaton huoltomaali on himmeä, vesiohenteinen ja 
UV-suojattu erikoismaali. Se palauttaa tiilikaton alkuvuosien 
tasaisen värin, kestää hyvin vaihtelevia ympäristöolosuhteita 
sekä vähentää merkittävästi sammal- ja leväkasvuston 
muodostumista.  
 
Käyttöohje:  
Kattotiilet pestään huolellisesti vesi- tai höyrypesuna. 
Tarvittaessa katto käsitellään ®einzA - tiilikaton tehokäsittelyllä 
levä-, sammal- ja homeitiöiden poistamiseksi. Maalauspinnan 
tulee olla +5 - 35o C ja sen tulee olla kuiva ennen maalauksen 
aloittamista. 
 
Maalia suositellaan levitettäväksi kaksi kerrosta, ensimmäinen 
kerros pohjusteena, jolloin pohjustus suoritetaan maksimissaan 
40% vesiohennetulla maalilla. Ohjeellinen ohennus 10 - 20 %. 
Suosittelemme maalin levittämistä pensselillä tai telalla 
huolellisesti puhdistetuille kattopinnoille. Korkeapaineruiskua 
käytettäessä on maalauspölyn kulkeutuminen muille pinnoille 
estettävä.  
Maalin on kuivuttava vähintään neljä tuntia ennen uudelleen 
maalausta tai sadetta. Kuivumisaika on riippuvainen ilman 
lämpötilasta ja kosteudesta. Toinen maalauskerta suoritetaan 
maksimissaan 30% vesiohennetulla maalilla pohjamaalauksen 
kuivumisen jälkeen. Ohjeellinen ohennus 0-10%.  
Oheisessa menekkitaulukossa on huomioitu käsittely kahteen 
kertaan. 
 
Huoltomaalin vakiosävyt ovat musta, tummanharmaa, ruskea, 
tiilenpunainen ja punamulta. 

Katon 
pinta-ala 

Huolto-
maalitarve 

/astia 

1-35 m² 1 

35-70 m² 2 

70-105 m² 3 

105-140 m² 4 

140-175 m² 5 

175-210 m² 6 

210-245 m² 7 

245-280 m² 8 

280-315 m² 9 

315-350 m² 10 
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21380 AURA 
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