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Markkinoiden pisin kokonaistakuu
– valitse Ruukin katto asennettuna
Kunnolla asennettu katto ja mielenrauhaa 50 vuodeksi – tämän helpommaksi kattoremontti ei tule.
Valitsemalla Ruukin asennuspalvelun voit olla varma,
että kattosi asennetaan asianmukaisesti. Ammattilaisemme hoitavat kattoremontin suunnittelusta
asennukseen. Asiakastyytyväisyytemme on yli 98 %.

Kotimaisuus on valttia
Tuotteillemme on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton
myöntämä Avainlippu-alkuperämerkintä, joka takaa
sen, että tuote on valmistettu Suomessa ja paikallisten laatuvaatimusten mukaisesti.
Kattomestarimme tekee sinulle tarjouksen, ja sen
hyväksyttyäsi kohteeseesi nimetään vastuullinen
projektipäällikkö, joka ohjaa ja suunnittelee
remonttisi. Asentajamme ovat luotettavia ja koulutettuja ammattilaisia. Ruukin kanssa asioidessasi voit
olla varma, että sopimus vastaa tarjousta, ja toteutus
vastaa sopimusta.

Vimpelin tehtaalla on modernit profilointikoneet.

Tarvitsetko rahoitusta?
Ruukin kattoremonttiin saat tarvittaessa myös rahoituksen. Kysy tarkemmat tiedot kattomestariltamme.

Nauti siis helposta kattoremontista mihin vuodenaikaan tahansa!
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Miksi Ruukki?
Toimialan pisin takuu
Kaikki Ruukin asentamat katot rekisteröidään.
Ruukin valmistamien kattoprofiilien takuu on
aina kokonaistakuu kattotuotteelle, ei pelkkä
raaka-ainetakuu. Vastaamme tuotteidemme
laadusta alusta loppuun saakka.

Ammattilaisten tekemä
asennus
Koko toimitus Ruukilta - meiltä saat kaikki
kattotuotteet ja asennuksen. Katonrakentamisen
ammattilaisemme asentavat kattosi juuri silloin,
kun sinä haluat ja aikaa menee vain muutama
päivä. Jätä vastuista huolehtiminen meille ja
nauti elämäsi helpoimmasta kattoasennuksesta.

Ensiluokkaiset tuotteet
Ruukki on valmistanut kattoja Suomessa lähes
60 vuotta. Kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota
sinulle parhaan mahdollisen ratkaisun. Kaikki
tuotteemme ovat ensiluokkaisen laadukkaita,
kestäviä, luotettavia ja valmistamillamme
katoilla on CE-merkintä.

Kerralla valmis
Työturvallisuus, laatu ja huolellinen asennus ovat
Ruukilla ensiarvoisen tärkeitä. Tämän johdosta
kohteen asennusajat vaihtelevat hieman tapauskohtaisesti, ollen kuitenkin vain muutamia
päiviä. Teemme kerralla kunnon katon.
Valitsemalla Ruukin katon vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

Kokonaisuus, johon
voit luottaa
Valitsemalla Ruukin vaivattoman asennuspalvelun voit olla varma, että kattopaketti
asennetaan juuri niin kuin se pitää. Ruukki
remontoi kaikki katot hyvän rakennustavan
mukaisesti ja antaa rekisteröidyille katoille
pitkän takuun.
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Takuulla on väliä
Uniikki laatuluokkamerkkimme on osoitus siitä, että
tuotteet ovat suunniteltu ja valmistettu kestämään
vuosikymmeniä vaativimmissakin olosuhteissa.

Ruukki 50 Plus -laatuluokka takaa tuotteidemme
alkuperän, laadun ja kestävyyden. Kullekin kattoprofiilille on määritelty laatuluokka, joka määrittelee
tuotteen teknisen takuuajan. Ruukilta saat laatuluokkaan perustuvan pitkäaikaisen tuotetakuun
valmiille kattoprofiilille.

Ruukki katot ja laatuluokat – lupaus, johon asiakkaamme voi luottaa.

Ruukki® 50 Plus
Ruukki laatuluokka 50 Plus. Markkinoiden edistyksellisin
muotoilu ja kestävyys, syvän mattamainen pinta.
Paras saatavilla oleva ratkaisu.
Tekninen takuu 50 vuotta
Esteettinen takuu 25 vuotta
Pinta: matta
Pinnoite: GreenCoat Pural BT
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Meiltä saat kaiken, mitä katollesi tarvitset
Tärkeää on, että kaikki katon osat on valittu huolellisesti ja ne ovat keskenään yhteensopivia sekä
toiminnallisesti että ulkonäöllisesti.

Katto sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt.
Vasta kaikki tarvittavat osat sisältävä katto tekee
siitä toimivan ja turvallisen. Ruukin valmistamien
kattopakettien kaikki osat ovat testattuja ja yhteensopivia laatutuotteita.

Sadevesijärjestelmä kaikille katoille
Kaikki katot tarvitsevat toimivan sadevesijärjestelmän. Ruukin räätälöidyt, molemmin puolin
maalipinnoitetut vesikourut syöksytorvineen ohjaavat
sadeveden pois tehokkaasti. Sadevesijärjestelmämme
vaihtoehdoista löytyy katon väriin sopivat sävyt.

Katto on kokonaisuus
Hyväkuntoinen ja talon tyyliin sopiva katto
antaa ryhtiä koko rakennukselle ja kohottaa sen
arvoa. Toimiva katto pitää sisällään yhteensopivat
tarvikkeet: toimivat alusrakenteet, katemateriaalit,
kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmän.
Jokaisella osalla on oma, tärkeä tehtävänsä katon
turvallisuuden, kestävyyden ja ulkonäön kannalta.
Oikeilla materiaaleilla, asianmukaisella asennuksella
ja hyvällä kunnossapidolla varmistetaan, että katto
on toimiva.

Varmista turvallinen liikkuminen
katolla
Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että
katolla on turvallista tehdä huolto- ja puhdistustöitä. Nykyiset rakentamismääräykset velvoittavat
rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytössä
on turvalliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa
kattosillat katolla liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin.

Toimiva katto teräksestä
Teräksiset katelevyt suojaavat taloa ja sen rakenteita
sateelta, tuulelta ja lumelta. Ne ovat myös katon
näkyvin osa. Katon kanssa samaa väriä olevat listat,
läpiviennit sekä savupiipun pellitys takaavat hienon
lopputuloksen.
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Katelevyt
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6. Harjalistat
7. Päätylistat
8. Räystäslistat
9. Läpiviennit
10. Savupiipun pellitys

11. Jiirilistat
12. Liitoslistat
13. Aluskate

Asiakkaiden kokemuksia

”

Ruukki-katon asennus oli meille
paras ratkaisu. Myös ohikulkevat
tutut ovat huomanneet talon
ilmeen kohentuneen. Ja nyt katto pysyy
myös siistinä”, toteavat Liisa ja Ahti
Väisänen.

”

Oli hienoa antaa vanhalle talolle
arvoisensa uusi ilme", Matti Oja
kuvasi lapsuudenkotinsa kattoremontin tarpeita
miettiessään.
"Ruukin porukalta
löytyy ammattitaitoa tehdä ja
suunnitella. Palvelu
on hyvää ja ystävällistä", Oja sanoo.
"Uusi katto tietysti nostaa talon arvoa,
mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että
lopputulos on erityisen kaunis."

Lapissa Pyhätunturilla sijaitsevan Sunday
Morning Resortin Kimmo Loippo suosittelee Ruukin kattoa asennuksineen taloyhtiöille laadun, ammattitaidon ja huolettomuuden vuoksi.

”

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen
Ruukkiin, sillä tehty jälki on siistiä
ja ympäristökin on siivottu. Myös
kattoturvatuotteet ovat Lapin isosta lumikuormasta huolimatta toimineet moitteettomasti”, kehuu Kimmo Loippo.

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Ruukki Classic Silence

Sauman vesitiiveydellä on
VTT:n tuotesertifikaatti

Hiljainen katto
Ruukki Classic Silence on teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti
viimeistelty katto.
Kaikki katon osat on mietitty viimeistä piirtoa myöten. Piiloon
jäävät kiinnitysruuvit, räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen, sileä pinta takaavat viimeistellyn ulkonäön.
Ruukki Classic Silence -katto on teknisesti ylivoimainen.
Tehdas-valmisteiset myrskytiivistykset pontissa, sauman
sulkimet sekä ääniä vaimentava ja ulkonäköä parantava
Silence-materiaali nostavat suorituskyvyn uudelle tasolle. Kate
on kolmanneksen aiempaa hiljaisempi. Silence-materiaalilla on
myös antikondenssiominaisuus. Tämä teräskate soveltuu jopa
1:9 kattokaltevuuksille.

Tumma harmaa
RR23

Musta
RR33

Punainen
RR29

Ruukki Classic Silence on saatavilla parhaassa
Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.

Tiilenpunainen
RR750

Tumma ruskea
RR32

Havunvihreä
RR11
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Ääniä vaimentava Silence-materiaali

Etureunataitos
ja sauman suljin
viimeistelevät katon
ulkonäön

Pystysauman
myrskytiiviste
Asennusta sekä lämpöliikettä parantava
mikroprofilointi
kiinnitysreikien vieressä

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Tiilikainen
Kestosuosikki koko maassa
Ruukki Tiilikainen, muodoltaan matalin mallimme,
on suosituin muotokatteemme. Se istuu tyylikkäästi
suomalaiseen maisemaan ja pientaloarkkitehtuuriin.
Ruukki Tiilikainen on kuuluu parhaaseen Ruukki® 50
Plus laatuluokkaan.
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Tumma harmaa
RR23

Musta
RR33

Punainen
RR29

Tiilenpunainen
RR750

Tumma ruskea
RR32

Havunvihreä
RR11

Aaltokainen
Tyylikäs, jämäkkä ja kestävä katto
Ruukki Aaltokainen on tyylikäs katto, jonka ulkonäkö
on viimeistelty muotoon leikatulla ns. tippanokalla
ja piparkakkumaisella reunalla. Aaltokaisen muotoilu
luo kodillesi jämäkän ja ryhdikkään ulkonäön.
Ruukki Aaltokainen katto on saatavilla parhaassa
Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.

Piparkakkumainen
etureuna

Tumma harmaa
RR23

Musta
RR33

Punainen
RR29

Tiilenpunainen
RR750

Tumma ruskea
RR32

Havunvihreä
RR11

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Elite
Kaunis muotoilu, korkea profiili
Ruukki Elite -teräskate on muotokatteidemme
jykevin vaihtoehto, jonka korkea muoto tuo katoille
elävyyttä ja ilmettä. Se kertoo myös arvokkuudesta ja
laadusta.
Korkean profiilinsa ansiosta Ruukki Eliten muoto
tulee parhaimmillaan esiin suurilla pinnoilla.
Ruukki Elite-katto on saatavilla parhaassa
Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.
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Tumma harmaa
RR23

Musta
RR33

Punainen
RR29

Tiilenpunainen
RR750

Tumma ruskea
RR32

Havunvihreä
RR11

Pienet yksityiskohdat, joilla on suuri merkitys
kokonaisuuden kannalta. Ruukin räystäslista suojaa
räystäslaudoitusta ja tekee lopputuloksesta siistin ja
huolitellun.

Kattoturvatuotteet ovat olennainen osa toimivaa
kokonaisuutta.
Ruukin katot sopivat taloon kuin taloon ja maisemaan kuin
maisemaan. Tässä kodissa musta Ruukki Classic-katto.

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Oikaisukiinnike - turvallista kestävyyttä
Saneerauskohteissa katon painaumien oikaisuntarve
saattaa olla suuri. Tähän löytyy toimiva ratkaisu:
oikaisukiinnikkeen käyttö. Sen avulla isompienkin
painaumien oikaisu onnistuu turvallisesti.
Oikaisukiinnike kiinnitetään katon rakenteisiin.
Kiinnike ei halkeile eikä irtoa lämpötilan tai
kosteuden vaikutuksesta. Kiinnikkeiden avulla
saadaan vankka lopputulos ja niiden avulla
varmistetaan yläpohjan rakenteiden tuuletus.

Oikaisukiinnikkeen edut
- kestävä ja turvallinen ratkaisu
- luja kiinnitys vanhoihin rakenteisiin
- suuretkin painaumat saadaan oikaistua
- parantaa katon yläpohjan tuuletusta

Suurtenkin pintojen oikaisu onnistuu kestävästi ja turvallisesti Ruukin kehittämien oikaisukiinnikkeiden avulla.
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Kuumasinkitty, tuulettava teräsruode kestää
Kattoremontissa pohjatyöt ovat kaiken a ja o.
Vesikatteiden asennuksessa käytämme Ruukin
valmistamia teräsruoteita. Teräsruode ei reagoi
kosteusolosuhteiden vaihteluihin katelevyn alla
puuruoteen tapaan.

Teräsruode takaa varman
kiinnityksen
Teräksestä valmistettu ruode takaa toimivan lopputuloksen. Saat aina tasalaatuista tavaraa ja ruoteesi
ovat varmasti suorat.

Tuulettavan kattoruoteen edut
- materiaalina kestävä kuumasinkitty teräs
- tuulettava
- vakiomittainen
- keveä
- kantava
- mittatarkka
- ei lahoa

Suomalainen laatutuote
Ruukin tuulettavat teräsruoteet valmistetaan kuumasinkitystä teräksestä. Ruoteissa oleva rei’itys varmistaa alusrakenteiden tuuletuksen.

Tuulettava teräsruode kestää sään vaihtelut.

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Ruukki sadevesijärjestelmä
Ruukin sadevesijärjestelmä on muotoilultaan ja
väreiltään pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos ja
tekee katostasi viimeistellyn. Järjestelmä on suunniteltu sopivaksi niin teräs-, tiili- kuin huopakatollekin. On siis kattomateriaalisi mikä tahansa, Ruukin
sadevesijärjestelmä on oikea ja toimiva valinta.
Värit sopivat kaikkiin kattomateriaaleihin ja
tuotteemme ovat helposti asennettavissa.
Valitessasi Ruukin sadevesijärjestelmän takaat kattosi
toimivuuden. Sadevedet poistuvat katolta tehokkaasti ja vesi ohjautuu pois rakennuksen perustuksista.
Nykyaikaiset tuotantomenetelmät tarkan laadunvalvonnan alla varmistavat osien yhteensopivuuden ja
pitkäikäisyyden.
Sileäksi muotoillut mutkat sekä kourujen ulkopuoliset
kiinnityskoukut vähentävät roskien kerääntymistä ja
helpottavat puhdistusta.
Sadevesijärjestelmän kaikki osat on valmistettu
molemmin puolin maalipinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä eurooppalaisia tuotestandardeja
EN 1462 ja EN 612 noudattaen. Tästä osoituksena
Ruukin sadevesijärjestelmällä on tyyppihyväksyntä.
Myönnämme sadevesijärjestelmälle 30 vuoden
teknisen takuun.
Tarkemmat tuotetiedot ruukki.fi.

PINTAMAALI

TERÄSYDIN
KUUMASINKITYS

POHJAMAALI

ESIKÄSITTELYKERROS
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PÄÄTYKAPPALE

JATKOKAPPALE
SISÄKULMA

VESIKOURU

ULKOKULMA

PIKAKOUKKU TAI SÄÄDETTÄVÄ KOUKKU
LÄHTÖKAULUS

MUTKA
SYÖKSYTORVI

SEINÄKIINIKE

Y-HAARA

SYÖKSYTORVI

AVATTAVA SADEVEDEN ULOSHEITTÄJÄ
KAIVOLIITIN
SIHTI KAIVOLIITTIMEEN

SYÖKSYTORVI LEHTISIIVILÄÄN
LEHTISIIVILÄ
POISTOPUTKI

Vaihtoehdot
Tuote
Musta
RR33

Tumma harmaa
RR23

Punainen
RR29 *)

Halkaisija mm

Kouru
Syöksytorvi

125*
90*

150
100

120

* Pientaloissa tyypillisimmin käytetty

Valkoinen
RR20

Tiilenpunainen
RR750 *)

Tumma ruskea
RR32

*) punaiset sävyt vain 125 mm-järjestelmään

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Jätä kattoremonttisi ammattilaisten käsiin
Näin kattoremonttisi etenee

Kattomestarimme on käynyt katollasi
ja tehnyt tarpeelliset mittaukset ja
selvitykset.
Kattoremontillasi on aina nimetty
projektipäällikkö. Hän vastaa
remonttisi kulusta.

Asennustiimimme saapuu paikalle ja
purkaa vanhan kattosi. Purkutyöhön
kuuluu automaattisesti se, että huolehdimme remonttialueen turvallisuudesta myös purkutöiden aikana.
Kun vanha kattosi on purettu, tehdään katolle sovitut korjaustyöt.

Painautumien oikaisuun käytämme
Ruukin kehittämiä oikaisukiinnikkeitä. Katolle asennetaan pystyruoteet, joihin aluskate kiinnitetään.

Pystyruoteiden päälle asennetaan
aluskate. Suosittelemme aluskatteen asennusta aina kattoremonttia
tehtäessä.
18 Takuulla luotettavin kattoremontti

Vaakaruoteiksi asennamme tuulettavat teräsruoteet. Ruoteet ovat
pitkäikäisiä ja mittatarkkoja, eivätkä
lahoa.

Katelevyt kiinnitetään teräsruoteisiin. Samalla huolehdimme
läpivientien asennuksesta ja piipun
pellityksestä.

Kattosi viimeistellään kattoturvatuotteilla ja uudella sadevesijärjestelmällä.

Kattosi on valmis ja voit nauttia
olostasi Ruukin asentaman luotettavan ja turvallisen katon alla.

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Kattosi viimeistellään kattoturvatuotteilla
ja lisätarvikkeilla
Kattoturvatuotteet
Ruukin katot ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Silti
nekin tarvitsevat huolenpitoa. Kun katolla liikutaan,
pitää sen olla turvallista. Ruukin tikkaat, kattosillat ja
lumiesteet täyttävät viranomaisten kattoturvatuotteista antamat ohjeet ja määräykset. Tuotteet ovat
maalipinnoitettuja.

2.
1.

Turvaamme liikkumisesi katolla
1.
2.
3.
4.
5.

Lumieste, pituus 3 m
Kattosilta, pituus 2,92 m
SafeGrip-lapetikas
SafeGrip-turvatikas
SafeGrip-talotikas, nousulle sivulle ja päätyyn

3.

4.

5.

Läpiviennit, listat, tiivisteet ja muut tarvikkeet
Katon viimeistelemiseen tarvittavat listat valmistetaan samasta materiaalista kuin kattoprofiilit.

1.

2.

3.

Turvallisilla ja luotettavilla läpivienneillä varmistat
kattosi toimivuuden. Läpiviennit ovat aina katteen
värisiä.

Eristetyt läpiviennit ja muut
tarvikkeet
1.
2.
3.
4.
5.

Läpivientiputki 110 mm
Läpivientiputki 125 mm
Huippuimuri
Paloluukku muovinen tai teräs
Tuulettuva ulkotaitetiiviste
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4.

5.

4.

Pystysaumakatteet

33

475

475

33

33

475

137.5

200

137.5

33

475

RUUKKI
CLASSIC
SILENCE JA CLASSIC C JA D
137.5
200
137.5
Profiilin korkeus
33 mm
Hyötyleveys
475 mm
Kokonaisleveys
507 mm
Maksimipituus
12 500 mm
Minimipituus
800 mm
Materiaalin vahvuus
0.60 mm
Sinkin massa
275 g/m²
Sauman minimikaltevuus *)
1:9
Neliöpaino **)
6.2 kg/hm²
*) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso
lisähuomiot Classicin asennusohjeesta.
**) Ruukki Classic Silencen neliöpaino on 0.2
kg enemmän kuin Ruukki Classicin, eli 6.4
kg/hm².

Muotokatteet

ELITE
Profiilin korkeus

AALTOKAINEN
60 mm

TIILIKAINEN

Profiilin korkeus

Kuviopituus

400 mm

Kuviopituus

Hyötyleveys

1 025 mm

Kokonaisleveys

1 115 mm

Maksimipituus

8 000 mm

55 mm

Profiilin korkeus

39 mm

350 mm

Kuviopituus

350 mm

Hyötyleveys

1 125 mm

Hyötyleveys

1 100 mm

Kokonaisleveys

1 153 mm

Kokonaisleveys

1 185 mm

Maksimipituus

8 000 mm

Maksimipituus

8 000 mm

Minimipituus

800 mm

Minimipituus

800 mm

Minimipituus

800 mm

Materiaalin vahvuus

0.50 mm

Materiaalin vahvuus

0.50 mm

Materiaalin vahvuus

0.50 mm

Sinkin massa

275 g/m²

Sinkin massa

275 g/m²

Sinkin massa

275 g/m²

Minimikaltevuus
Neliöpaino

1:4
5.0 kg/hm2

Minimikaltevuus
Neliöpaino

1:4
4.7 kg/hm2

Minimikaltevuus
Neliöpaino

1:4
4.7 kg/hm2

Ruukki Aaltokainen on ainoa Ruukin
kattoprofiili, jota ei valmisteta Suomessa.

Takuulla luotettavin kattoremontti
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Kattoremontin jälkeen
Onnittelut! Olet valinnut itsellesi Ruukin upean teräskaton asennuksineen.
Kattosi huoltokirjasta löytyvät selkeä ohjeet niin
katon vuosihuoltoon kuin lumenpudotukseen ja
puhdistukseen. Voit myös ladata huoltokirjan pdfmuodossa sivuiltamme ruukki.fi.

Katon huolto
Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon
toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat
katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. Yksi
merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen. On myös syytä
muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä
aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun
ulkopuolelle. Myöskään materiaalitakuu ei ole voimassa, mikäli huollot laiminlyödään. Jos ei itse pysty
huoltoa tekemään, kannattaa käyttää asiantuntijoita
apuna.
Katon perushuoltoon riittää se, että käy katolla
ainakin kaksi kertaa vuodessa ja tekee seuraavat
toimenpiteet: poistaa roskat ja selkeät epäpuhtaudet
sekä tarkistaa ja vaihtaa virheelliset tai löystyneet
kiinnikkeet. Myös katon jiirit ja sadevesijärjestelmät
on syytä puhdistaa. Näin varmistat veden
esteettömän poistumisen katolta.
Talvisin lumikuorma on syytä myös ajoittain poistaa
katolta. Maalipinnoitetulla katolla lumi ei yleensä
pysy eikä näin ollen ylitä rakenteen mitoituskuormaa.
Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti
pintaa vaurioittamatta ja jätä katolle vähintään
10 cm lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota
lunta ylemmältä tasolta alemmalle äläkä kinosta
seinän viereen. Tee mahdollisen jään poistaminen
tarvittaessa esim. kuumalla vedellä, älä koskaan
hakkaamalla.
Likaiset tai tahraantuneet kohdat kannattaa pestä
pehmeällä harjalla ja vedellä. Harja ei siis saa olla
liian kova, ettei se samalla vahingoita katon pintaa.
Pinttyneemmän lian voi pestä yleispesuaineella tai
teräskaton osalta maalipinnoitteiden puhdistukseen
tarkoitetulla pesuaineella.
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Katto huuhdellaan ylhäältä alaspäin, jotta pesuaine
tulee huuhdeltua kokonaan pois. Samalla kannattaa pestä sadevesijärjestelmä ja huuhdella se katon
pesun jälkeen vedellä.
Ruukki Puhdas Teräskatto on ensisijaisesti kehitetty
levänpoistoon teräskatoilta. Lisääntyneet kasvustokertymät ovat kaikkien kattojen haaste ja aine
soveltuu myös erinomaisesti niin tiili kuin huopakatoillekin. Ruukki Puhdas Teräskatto on biohajoava
puhdistusaine. Aine levitetään katolle ja jätetään
vaikuttamaan ja kasvusto poistuu säärasituksen vaikutuksesta.

Uusitulla katollasi on takuu
Tuotetakuumme on erittäin kattava ja asentamamme
kattoprofiilit ovat parasta Ruukki 50 Plus -laatuluokkaa. Takuu kattaa tuotteen pinnoitteen osalta sekä
esteettisen että teknisen takuun. Lisäksi asennuksellamme on erillinen 5 vuoden takuu.
25 vuoden esteettinen takuumme on ainutlaatuinen
kattaen pinnoitteen hilseilyn, säröilyn ja irtoamisen
tuotteen pinnalta sekä värissä mahdollisesti tapahtuvat merkittävät ja epätasaiset muutokset. 50 vuoden
tekninen takuu kattaa tuotteen puhkiruostumisen
niin, ettei korroosio muodosta reikiä tuotteen tasaiseen pintaan. Lisäksi takuu koskee kaikkia tuotteiden
pinnoitteiden laatuun liittyviä valmistusvirheitä.
Lisää laatuluokistamme ja katon huollosta
sivuillamme ruukki.fi.

Pyydä rohkeasti tarjous
Katso, kuka on sinun alueesi kattomestari ja
varaa ilmainen kattoremontin arviokäynti

ruukki.fi
tai soita asennuspalveluumme 020 599 0091.
Laitetaan vesikattosi kuntoon ja voit nukkua yösi rauhassa!

"TÄMÄ EI OLE
MITÄÄN ISÄ,
POIKA JA HIACE
-HOMMAA."

"TOTEUTAN
TARKASTUKSEN
KUIN TEKISIN SEN
OMAAN TALOONI!"
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Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme
kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä
soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina
käytettävä alkuperäisiä standardeja. Viimeiset tekniset päivitykset
löytyvät osoitteesta ruukki.fi

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki, 020 59 150
Asennuspalvelu
Kattotohtori

020 599 0091		
020 593 1122
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Valmistamme teräkseen pohjautuvia tuotteita, joita käytetään
seinien ja kattojen rakentamiseen. Korkealaatuisia tuotteita,
järjestelmiä ja rakentamisen ratkaisuja käytetään kaupallisissa
rakennuksissa ja yksityiskodeissa.
Tuotteemme on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja ne
kestävät ankarimmatkin luonnonolosuhteet.

