Enkopur
Takuutiivistykset
®

Pitkäikäinen saneerausmassa kaikille
katemateriaaleille

Enkopur® Tiivistysmenetelmä
Jokaisen katon säänkestävä tiivistysmassa
Tiivis katto on kiinteistön paras suoja. Enkopur®
on yksikomponenttinen, itsestään vulkanisoituva
ja säänkestävä tiivistysmassa esim. kattojen, kattoikkunoiden ja kourujen sekä parvekkeiden ja terassien vesieristämiseen. Enkopur® tiivistysmassa
vahvistettuna polyflex-kuitukankaalla muodostaa
takuutiivistyksen, joka estää veden pääsyn rakenteisiin katon vuotokohdissa.

Pitkäikäisen ja vesihöyryä läpäisevän takuutiivistyksen tarttuvuuden takaavat kaikille katemateriaaleille soveltuvat pohjusteet.

Polyflex kuitukangasvahvikkeet

Tuote-edut:

Rullat

Mansetit

Normaali kuluminen, yksittäiset katon vauriot ja
niiden korjaaminen eivät yleensä vaadi koko vesikatteen uusimista. Enkopur® on taloudellinen ja
järkevä vaihtoehto jatkaa katon elinkaarta vuosilla,
jopa vuosikymmenillä vain murto-osalla uuden katon kustannuksista.

Kaikille katemateriaaleille
Yksikomponenttinen (1K), saumaton ja säänkestävä
tiivistys
Pysyvästi elastinen
Pakkasen ja kuumuuden kestävä, testattu -45° C
Saumaton säänkestävä tiivistys
5–10 vuoden vesitiiveystakuu
25 vuoden tekninen elinikä

Sisäkulma

Ulkokulma
Heti vedenpitävä
Erittäin hyvä tarttuvuus
Erinomainen vesihöyryn läpäisykyky
Kylmänä työstettävä, ei tulitöitä
ETA/CE sertifikaatti

Enkopur®

Käyttökohteita, kuten

Pystysaumat

Seinäliitokset ja piippujen tyvet

Kourut

Reiät ja kulkusilta- ja lumiestekiinnitykset

Vaakasaumat

Kattoikkunat ja lasikatteet

Jiirit

Läpiviennit

Bitumihuopakatot

Enkopur®
Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:

Polyuretaani

Tiheys:

1,4 g/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, pitää säilyttää lämpimässä

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 (bitumi, betoni, kivi, pelti, patinoitunut sinkki, puu)
• Universal 2K, kaksikomponenttinen pohjuste (myös lasi, PVC, EPDM)

Polyflex kuitukangas:

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

Enkopur® tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.
Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea.
Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!
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