
RUBBER™ ELASTINEN JA 
KORJAAVA KATTOPINNOITE
Huonokuntoisten katemateriaalien kestävä ja ekologinen 
pinnoite – Rubber tarjoaa katollesi uuden elämän! 

Rubber-ka$opinnoite on amma$ilaisen valinta 
mineriitikatoille ja kuluneille tiilikatoille sekä muille 
soveltuville katemateriaaleille. Vesiohenteinen ja 
akrylaa$ipohjainen koostumus ja molekyylirakenne 
on suunniteltu siten, e$ä tuote imeytyy ja kiinni$yy 
erinomaisesti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa 
eri$äin elastisen (> 400 %) ja kumimaisen pinnoite-
kalvon katemateriaalin suojaksi. Korkeapaineruiskulla 
levite$ävä Rubber myös täy$ää ja tasoi$aa kuluneen 
katemateriaalin pintaa, jolloin visuaalinen ilme saadaan 
palaute$ua parhaalla mahdollisella tavalla. 

Rubber mahdollistaa katemateriaalin teknisen 
toimivuuden ja visuaalisen ulkonäön vuosiksi eteen-
päin. Rubber perusvärit löytyvät viereiseltä sivulta ja 
pinnoi$een kiiltoaste himmeä (< GL12).  

Huonokuntoisille ja rapautuneille minerii$ika$eille 
suositellaan Eternit Primer -pohjustusaineen käy$öä. 
Ruostuneet metallirakenteet suositellaan pohjustet-
tavan ruosteenesto-pohjamaaleilla esim. Metal Primer 
WB tai MetalOneCoat.    

Rubber™

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä  
Iso Paintin A-Clean -tuo0eella sammaleen, sie-
nirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi 
alustalta.  

Tutustu tuo&een käy&öohjeeseen huolellisesti 

ennen käy&öä. Vanhojen kuitusemen&ilevyjen 

käsi&elyssä ja pinnoi&amisessa tulee nouda&aa 

voimassaolevia säädöksiä ja asetuksia.

Tuote:
Erityinen, paksun levityskalvon mahdol-
listava, kumimainen eri5äin elastinen ja 
osi5ain korjaavakin pinnoite.

Käy0ö:
Ka5opinnoite maala5avissa oleville 
heikkokuntoisille kuitusemen5ikatoille 
sekä huopakatoille. Voidaan käy5ää myös 
tiilen ja metallin pinnoitukseen.

Hyödyt:
Paksu pinnoitekalvo. Eri5äin elastinen, 
venyy jopa 400 %. Säily5ää elastisuuden 
Pohjolan vaativissa oloissa.

RUBBER TEKNISET TIEDOT:

Levitysmenetelmät: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli. Ohentaminen: Vesi, 
1. kerros 10–20 % Käy/ölämpötila: Vähintään 10 °C. Rii/oisuus: 1,5–2,5 m2/
litra. Kiiltoaste: Himmeä (< GL12).  Kosketuskuiva: 1–2 h (20 °C:ssa ja 60 % suht. 
kosteus). Toinen kerros: Ensimmäisen kerroksen tulee olla täysin kuiva ennen 
toisen kerroksen leviDämistä.  Työkalujen puhdistus: Vesi. Varastointi: Kuivas-
sa ja lämpimässä. Värit: Musta, tumma antrasiiDi harmaa, antrasiitin harmaa, 
tummanruskea, oxide-punainen ja tiilenpunainen. Tiedustele muita värejä Iso 
Paint -urakoitsijaltasi. 

Huomautus: Asbestia sisältävän alustan käsi0elyssä on noudate0ava lainsää-
däntöä asbestin purkuun koskevista vaatimuksista (Laki 684/2015) ja valtio-
neuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta (Asetus 798/2015).
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