
Takuuvarma joka sään saneerausmassa 
kaikille katemateriaaleille.

Enkopur®

Tiivistysmassa



Enkopur® Tiivistysmassa
Jokaisen katon säänkestävä tiivistysmassa 

Terve, tiivis katto on kiinteistön paras suoja ar-
von säilymiseksi. Enkopur® tiivistysmassa vahvis-
tettuna polyflex kuitukankaan kanssa muodos-
tavat esimerkillisen joka sään takuutiivistyksen 
joka suojaa kosteuden pääsemisen katon läpi 
vuotokohdissa. 

Enkopur® on yksikomponenttinen, itsestään vul-
kanisoituva ja säänkestävä tiivistysmassa katto-
jen, kattoreikien, kourujen, haastavien liitosten, 
parvekkeiden ja terassien vesieristämiseen. 

Enkopur® on taloudellisesti tehokas vaihtoehto 
katon uusimisille, usein vain murto-osa kustan-
nuksista. Harva vuotava katto vaatii vaihtamis-
ta, katon elinkaarta voi pidentää vuosilla Enko-
pur® tiivistystekniikalla.

Enkopur® takuutiivistysten tarttuvuuden takaa 
pohjusteet, joita löytyy kaikille katemateriaa-
leille. Vesihöyryn läpäisykyky on erinomainen 
ja mahdolliset rakenteiden kosteudet pääsevät 
pois Enkopur® tiivistysten läpi. 

Tuote-edut:

• Kaikille katemateriaaleille

• Pysyvästi elastinen

• Pakkasen ja kuumuuden kestävä, 
   testattu -45° C 

• Saumaton säänkestävä tiivistys

• 5–10 vuoden vesitiiveystakuu

• 25 vuoden tekninen elinikä

• Yksikomponenttinen

• Harvinaisen nopea vedenpitävyys

• Erittäin hyvä tarttuvuus

• Erinomainen vesihöyryn läpäisykyky

• Kylmänä työstettävä, ei liekkitöitä

• ETA/CE sertifikaatti.

Polyflex kuitukangasvahvikkeet 
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Rullat

Sisäkulma

Mansetit

Ulkokulma



Enkopur® 
Käyttökohteita

Luotettaviin tiivistyksiin:

• Pystysaumat 

• Läpipulttauksien rei´ät, 
kulkusilta- ja lumiestekiinnitykset
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• Seinäliitokset • Kourut

• Vaakasaumat

• Läpiviennit

• Kattoikkunat

• Jiirit • Bitumihuopakatot



Enkopur®

Tekniset tiedot: 

Kemiallinen pohja: Polyuretaani

Tiheys: 1,4g/cm3 20° C

Viskositeetti: n. 6000 mPas/20° C (tiksotrooppinen)

Venyvyys: n. 40% sis. polyflex kuitukankaan

Vetolujuus: n. 7 N/mm2 sis. polyflex kuitukankaan

Vesihöyryn diffuusiovastusluku: n. 1550

Kalvon muodostumisaika: n. 2 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus

Värit: Hopeanharmaa ja musta

Kestävyys: Merivesi, suolavesi, teolliset päästöt, UV- ja hapenkestävä. 
Orgaaniset liuottimet turvottavat Enkopuria®, ei saa käyttää sen läheisyydessä.

Varastoitavuus: Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Säänkeston testaus: 10 000 h:n jälkeen pinta muuttunut himmeämmäksi 
(Q.U.V. - B/4, UV/4h, 100% suht. Ilmankosteudessa 60° C:ssa), ei muita muutoksia.

Toimitusmuoto: 4 kg, 12,5 kg ja 25 kg peltiämpäri

Kulutus: Vähintään 3,0 kg/m2 vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m2).

Pohjusteet: • Yleispohjustusaine 933
• P-0 polyolefiini kermeille
• Lasiprimer lasille ja lasitetuille pinnoille
• 2 K PVC kermeille

Polyflex kuitukangas: • Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cm sekä erikoisleveyksiä kyselystä
• Läpivientien mansetit
• Sisä- ja ulkokulmat

Ab RoofTech Finland Oy  •  Kilonkallio 5, 02610 Espoo

www.rooftech. f i

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Saksalaista laatua vuodesta 1924! 

Enkopur® tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut                 asennusliikkeet.


