
ILUSAMAD KATUSED - ILUSAM EESTI

Katus on kõige nähtavam hoone osa. Tavaliselt rõhutab katus 
teiste maja elementide ainulaadsust ja aitab neil avarduda. 
Eternit Balticu laineplaatide originaalseid lisatarvikuid 
kasutades moodustub Teie katusest alati ühtne tervik.

HEA KOMPLEKSSUS - TURVALISEMAD KATUSED

Peamine katuse funktsioon on kaitse. Õigesti paigaldatud 
katusekate kaitseb hoonet ja selle konstruktsioone 
mädanemise eest ning suurendab soojustusmaterjali 
efektiivsust. Lisaks kaitseb õigesti komplekteeritud katus 
omanikku ning tema vara ilmamuutuste eest. Sellised 
katuse lisatarvikud nagu lumetõkked on väga olulised, et 
vältida õnnetusi. 

KAUAKESTEV KATUS

Katuse pikaealisus sõltub mitte ainult katusekattest, vaid 
ka katusekonstruktsioonist, soojustuskihist ja muudest 
katusetarvikutest. Kaitstes neid hoone elemente kestab 
katus aastakümneid. Puidust roovitise pikaealisuse tagab 
katuse õige ventilatsioon ja hea aurutõkkekile. Katust 
valesti ventileerides ei suuda puit- ja isolatsioonimaterjalid 
oma ülesandeid täita.

TOODE KIRJELDUS EELISED

„ETERNIT BALTIC 120“
AURUTÕKKEKILE

Mõeldud soojustatud katustele. 
See tagab niiskuse aurustumise 
katusekonstruktsioonidest ja takistab vee 
sattumist tagasi isolatsiooni.

• Väga hea veeauru läbilaskvus. SD näitaja - 0,01.
• On tagatud tõmbetugevus.
• Hoiab katust kuivana, takistab katusekonstruktsiooni mädanemist, 

isolatsioonimaterjalide tõhususe vähenemist.

„ETERNIT BALTIC“ 
KRUVID

Mõeldud laineplaatide kinnitamiseks roovitise 
külge.

• Valmistatud tsingitud terasest, mis tagab pikaealisuse.
• EPDM tihend takistab vee pääsu läbi ühenduskoha.
• Kruvid on isepuurivad, selliselt on neid kergem sisse keerata.
• Kruvide jämedus on 6 mm, nii et nad on vastupidavamad teistest turul 

saadavatest kruvidest.

LINNUTÕKE Linnutõke kaitseb katusekonstruktsiooni ja 
soojustusmaterjali putukate ja lindude eest.

• Katusekonstruktsioon ja isolatsioonimaterjalid on kaitstud lindude ja 
putukate tungimise eest katusekatte alla.

• Kerged, elastsed ja kiiresti paigaldatavad.

LUMETÕKE Hoiab lund kinni

• Kiire ja lihtne paigaldus.
• Vastupidav mehaanilisele mõjule.
• Rooste eest kaitstud, kuna on valmistatud tsingitud metallist ja kaetud 

polümeersete värvidega.

KORSTNA TIHENDUSLINT
(EPDM)

Isekleepuv EPDM korstna tihenduslint 
on ettenähtud korstna, katuseluugi, 
katuseakende tihendamiseks.

• • Kaitseb probleemset ala ümber korstna vee sissetungimise eest.
• Veekindel, vastupidavus UV-kiirgusele.
• Ei kaota elastsust atmosfääri muutuste toimel.

TSEMENTVOODRILAUD
„CEDRAL“

Mõeldud maja fassaadile, kuid on 
muutumas üha populaarsemaks katuse 
viimistlusmaterjaliks.

• Lai valik värve.
• Ei hallita, ei mädane, ei karda niiskust, ei põle.
• 10-aastane garantii värvile.
• Lihtne töödelda ja paigaldada.

VENTILEERITAV
KATUSEHARJA LINT

Kaitseb katusekaldeid lume, vihma, niiskuse, 
tolmu ja mustuse sissetungimise eest, samuti 
tagab katusekallete soojustuskihtide ja katte 
ventilatsiooni.

• Suur tuulutusala.
• Vastupidavus UV-kiirgusele.
• Kiire ja lihtne paigaldamine.

NEEL, ALUMIINIUM

See on profileeritud katuseneel, mis on 
ettenähtud tasapindade ühendamiseks. Neel 
on lisaks profileeritud ristisuunas, et tagada 
paremat vee äravoolu katuse tasapindadelt.

• Kerge ja lihtne paigaldus.
• Vastupidavus atmosfäärimõjudele.
• Esteetiline välimus.

NEELUTIHEND

Mõeldud neelu ühenduse katusekattega 
tihendamiseks, sobitub hästi katusekujuga.
Märkus: See tihend on kasutatav ainult koos 
alumiiniumist neeluga.
Ühele alumiiniumist neelule on vajalik 4 tk. 
poroloontihendit.

• Kiire ja lihtne paigaldamine.
• Kaitseb lume, vihma, niiskuse, tolmu, mustuse vastu.
• Elastsus ja struktuur tagab tõhusat kokkusurumist.
• Kleepuv pind kiirendab paigaldamist.

VENTILATSIOONIKORSTEN,
soojustatud

Mõeldud P75 profileeritud katuseplaatidele 
katusekaldega 5° kuni 45°. Kasutatav niiske 
õhu väljajuhtimiseks mitteeluruumidest ja 
eluruumidest.

• Vastupidavus UV-kiirgusele.
• Universaalne kasutamine.
• Kiire ja lihtne paigaldamine.

TUULUTUSKATE

Ventilatsioonikorsten kasutatav lisaks 
katusetuulutusele.
Koos korstnaga on kaasas kinnituselemendid 
ja tihenduslint.

• Kiire montaaž.
• Parem katusekonstruktsiooni tuulutus.
• Sobib “Eternit Gootika“ ja „Eternit Villa“ plaatidele.

TIHENDUSNÖÖR VIIE
LAINEGA PLAADILE

Mõeldud õmbluste tihendamiseks 
originaaldetailide vahel (viilul).

• Kiire montaaž.
• Kaitseb väikese kaldega katuseid vee konstruktsiooni 

tungimise eest

REMONTVÄRV
Selle värviga värvitakse laineplaatide lõigatud 
otsad, või taastatakse vana katusekate.

• Katusedetailide äralõigatud kohad saavad esteetilise terviklikkuse ja 
kaitset väliste mõjude eest.

Katusekoormuse lahendused


