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Säännöllisesti ja ammattimaisesti huollettu peltikatto kestää 
pidempään ja suojaa kiinteistöä sään vaikutuksilta. 
Pohjolan rankat ilmasto-olosuhteet ja neljä vuodenaikaa jättävät 
jälkensä peltikaton pintaan. UV-säteily, lumi, jää sekä suuret 
lämpötilaerot heikentävät ja rapauttavat pinnoitetta vuosien kuluessa. 
Pahimmassa tapauksessa vesi pääsee kuluneen ja vaurioituneen 

pinnoitteen läpi kosketuksiin katemateriaalin kanssa, jolloin korroosio 
ja muut vauriot pääsevät alkuun lyhentäen kiinteistön vesikaton 
huoltoväliä ja elinkaarta.
Nowocoat tuoteperheestä löydät markkinoiden parhaimmat 
ja laadukkaimmat ratkaisut peltikattosi huoltomaalaukseen ja 
pinnoittamiseen.

Kun haluat katollesi parasta mahdollista suojaa, suosittelemme valitsemaan NowoCoatin funktionaaliset 
Quick-Dry teknologiaan perustuvat peltikattotuotteet. Nowocoatin Quick-Dry teknologiaan perustuvasta 
tuoteperheestä löytyy aina oikea yhdistelmän pohja- ja pintamaaleja parhaan mahdollisen tartunnan 
ja ruostesuojan löytämiseksi. Kaikille katoille löytyy sopiva värisävy laajasta RR-värisävyvalikoimasta tai 
tilaamalla erikoissävy RAL -värikartastosta. 
Nowocoat -ammattituotteiden asennukseen suositellaan korkeapaineruiskua, joka takaa tasaisen 
kerrospaksuuden, hyvän tartunnan sekä nopean kuivumisen. Lopputuloksena on miellyttävä, tasainen 
maalikerros, joka ei kalpene uudelle peltikatteelle visuaaliselta ilmeeltään.

Ammattilaisen valinta
Ammattilaiset suosivat Nowocoat -tuoteperheen funktionaalisia pinnoitteita peltikatoilla, koska ne 
kestävät perinteisiin peltikattomaaleihin nähden pidempään ja säilyttävät mm. värisävynsä erityisen 
hyvin. Onnistunut lopputulos takaa asiakastyytyväisyyden vuosiksi eteenpäin.

SUOJAA PELTIKATTOSI JA  
PIDENNÄ SEN ELINKAARTA

• Helppo levittää ja  
erittäin peittävä

• Yhteensopiva eri 
maalien kanssa

• Luja tartunta

• Nopeasti kuivuva

• Erittäin hyvä  
korroosion esto

NOWOCOAT TARJOAA AINUTLAATUISTA SUOJAA 



NOWO METAL 
CLEANER

VARMISTETTU LAATU JA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET RATKAISUT 
Jotta varmistetaan asiakas parhaan mahdollisen lop-
putuloksen tuotteistamme, olemme standardoineet ja 
varmistaneet laatumme koko valmistuslinjalla ISO9OO1 
ja ISO14OO1 standardien mukaan. Tämä on sinun takuu-
tesi siitä, että saat aina ympäristöystävällisen ratkaisun 
ja ehdottoman korkealaatuisen tuotteen sekä toteutat 
oikeat ehkäisevät toimenpiteet pitämään talosi kun-
nossa.

Nowo Metal Cleaner on teräs ja metallipinnoille kehitetty 
ammoniakkipohjainen peltipesuaine. Tuote puhdistaa pestävältä pinnalta 
rasvaa, likaa sekä sinkkisuoloja tehokkaasti sekä aktivoi käsiteltävän 
pinnan jatkotoimenpiteitä varten. Käsittely parantaa pohjusteen tai 
pinnoitteen tartuntaa ja antaa pinnoitukselle paremman lopputuloksen. 

Nowo Metal Cleaner peltipesu on tiiviste ja se laimennetaan 1:4 vedellä 
ennen käyttöä. Tuote soveltuu uusien sinkkipeltien sekä vanhojen 
maalipintojen pesukäsittelyyn erillisen ohjeistuksen mukaan. Nowo Metal 
Cleaner on ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava.

Peltikaton pinnoitus on monivaiheinen prosessi (korkeapainepesu, 
ruosteenpoisto ja -käsittely sekä pinnoitus), joka vaatii ammattitaitoa sekä 
erityisiä ammattityövälineitä. Pinnoitusprojektin suunnitellessa kannattaa 
harkita työn tekemistä ammattilaisilla parhaan lopputuloksen saamiseksi.

TEKNISET TIEDOT:

Levitys:    Matalapaineruisku tai muu 
levitysmenetelmä

Ohennus:   Vesi

Laimennus:   1:4 vedellä Riittoisuus: 
10-20 m²/l laimennettuna 
(riittoisuuteen vaikuttaa alustan 
materiaali ja imukyky)

Puhdistus:   Työvälineet puhdistetaan 
huolellisesti vedellä

Säilytys:    Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa 
pakkaselta. Pidä poissa lasten 
ulottuvilta

Värit:  Väritön

QUICK DRY
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NOWO ROOF TOP WB
Nowo Roof Top WB on teräs ja metallipinnoille kehitetty vesiohenteinen 
peltikattopinnoite. Tuotteen ainutlaatuinen, usean sideaineen yhdistelmä 
mahdollistaa laajan käyttöalueen sekä erinomaiset tuoteominaisuudet 
niin uusio- kuin huoltomaalaukseen. 

Nowo Roof Top WB peltikattopinnoite sisältää korroosiota 
ehkäiseviä, aktiivisia ruosteenestopigmenttejä ja sillä on erinomainen 
tartunta erilaisille alustamateriaaleille (teräs, sinkki, maalattu sekä 
muovipinnoitettu pelti). Nowocoat Quick-dry teknologia mahdollistaa 
paksumman pinnoitekerroksen levittämisen jopa ilman pohjamaalia. 
Ainutlaatuinen yhdistelmä akryyli- ja alkydipolymeeriä muodostaa 

UV-kestävän ja elastisen pinnoitteen, jolloin valmis kattopinta kestää 
erinomaisesti lämpötilan vaihteluita ja sään vaikutuksia ilman halkeilua.  
Sopiva värisävy on valittavissa RR-värivalikoimasta tai tilaamalla 
erikoissävy RAL -värikartastosta. 

Peltikatto tarvitsee säännöllistä huoltoa ja maalausta, jotta katemateriaali 
kestää sille suunnitellun käyttöiän. Ammattilaisen suorittama maalaus 
Nowocoat ammattituotteilla suojaa korroosiolta paremmin kuin 
perinteiset maalit ja pidentää näin peltikaton huoltoväliä.

TEKNISET TIEDOT:

Levitys:   Korkeapaineruisku, tela, pensseli

Ohennus:   Vesi, max. 10%

Riittoisuus:   3.2 – 4.0 m²/l (kok. 
kerrospaksuuden ollessa  
300 – 240 µm)

Kuivumisaika:   Päälle maalattavissa noin 2 tuntia, 
täysin kuiva 48 tuntia

Kiiltoaste (60⁰):   15 ±5

Puhdistus:   Työvälineet puhdistetaan 
huolellisesti vedellä

Säilytys:    Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa 
pakkaselta. Pidä poissa lasten 
ulottuvilta

Värit:  RR-värisävyt
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NOWO ROOF TOP 2K SB
Nowo Roof Top 2K SB on teräs- ja metallipinnoille kehitetty 2- 
komponenttinen liuotinpohjainen peltikattomaali. Ammattikäyttöön 
tarkoitettu tuote antaa parhaan suojan ankaria sää- ja 
ympäristöolosuhteita vastaan. 

Nowo Roof Top 2K SB peltikattomaali muodostaa erittäin hyvän 
tartunnan erilaisille alustamateriaaleille, kuten teräs, sinkki, maalattu- 
ja muovipinnoitettu pelti. Tuote on elastinen kuivuttuaan ja hyvän 
tartunnan ansiosta se sietää erinomaisesti lämpötilan vaihteluita 
katolla. Roof Top 2K SB:n ainutlaatuinen, useamman sideaineen 
yhdistelmä mahdollistaa tehokkaan korroosiosuojan ja peittävyyden 

jo 1-kerrosmaalauksella niin uusio- kuin huoltomaalauksessa. 
Maalikalvon paksuus saadaan näin optimoitua ja elinkaaren aikaisten 
huoltomaalauskertojen välissä ei vanhaa maalia välttämättä tarvitse 
poistaa. Sopiva värisävy on valittavissa RR-värivalikoimasta tai tilaamalla 
erikoissävy RAL -värikartastosta. 

Peltikatto tarvitsee säännöllistä huoltoa ja maalausta, jotta katemateriaali 
kestää sille suunnitellun käyttöiän. Ammattilaisen suorittama maalaus 
Nowocoat ammattituotteilla suojaa korroosiolta paremmin kuin 
perinteiset maalit ja pidentää näin peltikaton huoltoväliä.

TEKNISET TIEDOT:

Levitys:   Korkeapaineruisku, tela, pensseli

Ohennus:   F-137 liuotin, max. 5% tarvittaessa

Riittoisuus:   n. 5 m²/l (kok. kerrospaksuuden 
ollessa 150 – 200 µm)

Kuivumisaika:   Päälle maalattavissa noin 1 tunnin 
kuluttua, täysin kuiva 48 tuntia

Kiiltoaste (60⁰):   Puolihimmeä

Puhdistus:   Työvälineet puhdistetaan 
huolellisesti Nowo F-137 liuottimella

Säilytys:    Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa 
pakkaselta. Pidä poissa lasten 
ulottuvilta

Värit:  RR-värisävyt
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Nowo Metal Special Primer SB on teräs- ja metallipinnoille kehitetty 
liuotinpohjainen ruosteenestopohjuste. Tuotteella on erinomainen tartunta ja se 
antaa tehokkaan suojan ruostumista vastaan. 

Nowo Metal Special Primer SB ruosteenestopohjusteella saavutetaan 
erinomainen tartunta aiemmin huoltomaalatuilla kattopinnoilla sekä teräs-, 
sinkki- ja muovipintaisilla kattopelleillä. Tuote soveltuu ruosteenestopohjusteeksi 
haastavien ruostekohtien käsittelyyn. Special Primer kuuluu Nowocoat Quick-
dry tuoteperheeseen ja se kuivuu erittäin nopeasti. Jatkokäsittelyt onnistuvat 
jopa puolen tunnin kuluttua levityksestä. Pintamaaliksi soveltuu Nowocoat 
tuoteperheestä molemmat sekä vesipohjainen että 2K - liuotinpohjainen 
pinnoite. 

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on noudatettava huolellisesti tarkempia 
tuoteohjeita tuotteiden käytön ja työmenetelmien osalta. Suosittelemme 
kääntymään ammattilaisen puoleen peltikaton kunnostusprojektin 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. 

TEKNISET TIEDOT:

Levitys:   Korkeapaineruisku, tela, pensseli

Ohennus:   Ei ohenneta

Riittoisuus:   8 – 10 m²/l (kerrospaksuuden 
ollessa max 100 µm)

Kuivumisaika:   Päälle maalattavissa noin 30 
minuuttia

Kiiltoaste (60⁰):   15 ±5

Puhdistus:   Työvälineet puhdistetaan 
huolellisesti vedellä

Säilytys:    Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa 
pakkaselta. Pidä poissa lasten 
ulottuvilta

Värit:  Vaalean harmaa RR22
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VÄRIKARTTA PELTIKATOILLE

ENNEN
JÄLKEEN

RR11 / RAL 6O2O

RR22 / RAL 7O45

RR33 / RAL 9OO5

RR32 / RAL 6OO6

RR75O / RAL 8OO4

RR21 / RAL 7O38

RR23 / RAL 7O24

RR29 / RAL 3O11

RR36 / RAL 6O21

RR32 / RAL 6OO6



Nowocoat A/S 
Staalvej 3  |  DK-6OOO Kolding  |  www.nowocoat-kattopinnoitteet.com

+45 75 5O 11 11  |  mail@nowocoat.dk

JOHTAVAA TUOTEKEHITYSTÄ 
Nowocoat A/S tutkii, kehittää ja valmistaa ammattipinnoitteita, 
jotka koostuvat niin vesipohjaisista kuin liuotinpohjaisista tuot-
teista. Yrityksen juuret ulottuvat aina vuoteen 1861 asti; nykyi-
sin tehtaan tuotantotilat ovat täysin automatisoidut ja modernit. 
Nowocoatin henkilöstö suhtautuu erittäin intohimoisesti alan 
johtavien pinnoitteiden kehitykseen, joilla edesautetaan kestävää 
ja ympäristöystävällistä rakentamista sekä kiinteistöhuoltoa. Tämän 
johdosta Nowocoat on yksi Euroopan johtavista kattopinnoitteiden 
valmistajista. 

Ota yhteyttä lähimpään kattourakoitsijaan ja kysy lisää Nowocoat 
tuotteista peltikatollesi ja muille ulkopinnoille.

VARMISTETTU LAATU JA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
Varmistaaksemme parhaan mahdollisen tuotteiden laadun 
olemme Nowocoatilla standardoineet koko tuotannon 
sekä kaikki valmistuslinjamme ISO9001 ja ISO14001 stand-
ardien mukaisesti. Tämä on takuuna sille, että saat aina 
ympäristöystävällisen ratkaisun ja ehdottoman korkea-
laatuiset tuotteet kiinteistösi toiminnallisuuden ja arvon 
ylläpitämiseksi.

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJASI:

Maahantuoja:
Coating Source Oy
040 683 0340 | 050 917 4408
info@coating-source.com
www.coating-source.com

   Kuopion Pinnoitekolmio Oy
   040 504 8170
   info@pinnoitekolmio.fi
   
   www.pinnoitekolmio.fi


