Pinnoitusratkaisut
kiinteistöille
Iso Paint Nordicilta

Kohota kiinteistösi arvoa saattamalla katon ja julkisivujen
toiminnallisuus sekä ulkonäkö uudenveroiseksi IsoPaint
pinnoitus- tai suojausratkaisuilla
•

Tiili-, kuitusementti- (mineriitti-), ja peltikattojen pesupalvelut ja eri käsittelytekniikat on tällä hetkellä erittäin suosittua
kiinteistön arvon ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Tällaisten palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti.

• Pinnoitukseen parhaiten soveltuvia kattoja ovat kaikki tiili- ja
peltikatot sekä kuitusementtikatot jotka ovat valmistuneet
ennen 1990-luvun alkupuolta.

•

•

Pinnoitus tai suojauskäsittely ehkäisee kattomateriaalin
pakkasrapautumista ja tekee katosta jälleen vedenpitävän
sekä hengittävän. Se myös ehkäisee uuden kasvuston syntymistä, koska vesi ei käsittelyn jälkeen enää imeydy kattomateriaaliin.
Pinnoittamisella voidaan pidentää katon huoltoväliä merkittävästi. Se on nopea sekä edullinen vaihtoehto jopa täydelliselle kattoremontille.

• Soveltuvissa kohteissa pinnoituksen kustannus on murto-osa
kattoremontin hinnasta vaikka usein katon toiminnallisuus
palautetaan uudenveroiseksi ja jopa kestävämmäksi kuin uusi
materiaali.
• IsoPaint-pinnoitteet on kehitetty juuri toiminnallisuutta sekä ulkonäköä silmällä pitäen, kun taas esimerkiksi uusien kattotiilien
pinnoitus on useimmiten tehty lähinnä ulkonäöllisin perustein,
eikä niinkään kestämään pitkiä aikoja. Pinnoitus on siten myös
ekologinen vaihtoehto. Vanhaa ei aina tarvitse uusia, sen voi
myös kunnostaa.

•

Pinnoitemateriaali valitaan useasta eri vaihtoehdosta aina
kohteen etu huomioide.

• Värillinen pinnoite (Isonit, Rubber, Metal OneCoat, ym.)
• Väritön suoja-aine (HydroBlock, ProCover ym.)

•

Myös seinien käsittelyyn halutaan yhä useammin kiinnittää
huomiota.

• Seinät voidaan tehdä viistosadetta hylkiväksi mutta samalla
hengittäväksi, aivan kuten katotkin. Näin seinärakenteet (betoni ja tiili) jopa kuivuvat pitkällä aikavälillä ja parantavat seinien
lämmöneristyskykyä.
→ Energian säästö.

•

Urakointi sujuu joutuisasti. Suotuisissa olosuhteissa normaalin omakotitalon katon puhdistus ja pesu sekä pohjatyöt
ja lopulta pinnoittaminen sujuu ammattilaiselta jopa alle
kolmessa työpäivässä.

• Pinnoituksessa tärkein työvaihe on pohjatyöt. Riittävän huolellisesti ja riittävän tehokkailla laitteilla tehty pohjatyö takaa
kauniin, näyttävän ja suojaavan pinnoitteen vuosiksi eteenpäin.
• IsoPaint ammattilaiset ovat valmiina auttamaan ja saattamaan
kotisi uuteen loistoon.

Miksi Iso Paint?
• Iso Paintilla on yli 40 vuoden kokemus alalta ja se on tiili- ja kuitusementtikattopinnoitteiden markkinajohtaja mm. Tanskassa ja Suomessa. Jatkuva tuotekehitys
takaa ajan hermolla pysymisen.
• Tuotteiden valmistaja Iso Paint Nordic on keskittynyt vain melko pieneen tuoteryhmään. Keskittymällä on onnistuttu kehittämään erittäin laadukas tuoteperhe.
• Isonit pinnoitteella käsitellään vuosittain noin 4 miljoonaa neliömetriä kattopintaa.
• Tuotteet valmistetaan ISO 9001 laatusertifioidussa ja ISO 14001 ympäristösertifioidussa tehtaassa Tanskassa. Toiminnalle on myönnetty myös EU-Kukka
ympäristömerkki.
• Turvalliset ja laadukkaat ammattituotteet, jotka on kehitetty viimeisintä teknologiaa hyödyntäen ja testattu tarkasti suunniteltuun käyttökohteeseen.
• Urakointi helppoa myös vaihtelevissa sääolosuhteissa. Turvallinen valinta.

Iso Paint tuoteryhmät:
Kattopinnoitteet
• Isonit
• Metal OneCoat
• Rubber
• ClimateCooler

Käsittelyaineet
• HydroBlock
• ProCover
• ConGuard
• Iso DryCreme

Maalit
• Facade Oil
• Silicone Facade
• ClimateCooler SREP
• ClimateCooler
Catalyst

Muut
• A-Clean
• StoneColor
• StoneCleaner
• HyperCoat

www.isopaint.fi

Iso Paint kohde-esittely: Hannoverin keskusasema, Hannover, Saksa. Hektinen, historiallinen ja putipuhdas
Hannoverin keskusasema on ollut käytössä yli 130 vuotta. Aseman pihakivet on käsitelty ProCover™ suoja-aineella jolloin sen edusta on
helpompi pitää puhtaana se myös kuivuu sateen jälkeen nopeasti.

Kattopinnoitteiden
Ferrari
Aivan kuin Ferrari, myös Isonit on yhdistelmä kauneutta, teknologiaa ja raakaa voimaa. Tuote perustuu 100% akrylaattipohjaiseen reseptiin ja se on 197% elastinen! Isonit on vettä
hylkivä mutta kuitenkin hengittävä päästäen kosteuden ulos rakenteesta jolloin saavutetaan optimaalinen säänkesto. Ei myöskään sovi unohtaa, että Isonit kestää UV-säteilyä erittäin hyvin ja siten pitää värinsä pitkään.
Isonit soveltuu tiilikatoille ilman erillistä pohjustetta ja kuitusementtikatoille yhdessä Isonit
Construction –pohjusteen kanssa sekä jopa peltikatoille yhdessä Metal Primer WB –pohjusteen kanssa. Isonit on ylivoimaisesti suosituin IsoPaint-tuote myös Suomessa ja se soveltuu erinomaisesti Pohjolan vaativiin olosuhteisiin. Suomen varastosta löytyy kahdeksan
eri Isonit GL-12 värivaihtoehtoa. Kiiltoasteista matta (GL-12) on suomalaistenkin valinta ja se
päätyy yli 99%:iin Isonit-kohteista.
Kattosi toiminnallisuus palautuu pinnoittamalla uudenveroiseksi ja se suojaa kotiasi taas
vettä, pakkasta, lunta ja yleensäkin vaikeita sääolojamme vastaan. Uusi pinnoite myös kestää pitkään kunhan sitä huolletaan vähintään kahden vuoden välein. Huoltotoimenpiteitä
ovat katon puhtaanapito sekä sammaleenpoistoaineen levittäminen joka poistaa mahdollisesti itämään alkaneen kasvuston sekä ehkäisee uuden syntymistä tehokkaasti. IsoPaintammattilaiselta kannattaa myös tiedustella katon huoltosopimuksista jolloin katon säännöllisen ylläpidon ja huollon voi jättää ammattilaisen haltuun.
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Isonit™
Tuote
Vettä hylkivä, 100% akrylaattipohjainen (vesiohenteinen) tuote. Erittäin
peittävä ja nopeasti kuivuva. Lyhyesti
sanottuna, markkinoiden paras kattopinnoite. Tyytyväiset asiakkaat ympäri
maailman.
Käyttö
Kattopinnoite betonitiilille ja kuitusementtikatoille (mineriitti).

Hyödyt
UV-säteilyä ja säätä kestävä. Hengittävä. Vettä ja likaa hylkivä sekä 197%
elastinen.
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Kuinka saavutamme ja ylitämme normit
Tarttuvuus normin
DIN EN ISO 4624 mukaan
Venyvyys/murtolujuus normin
DIN 53504 mukaan

Erittäin
Erittäin

Vesihöyryn läpäisevyys normin
DIN EN ISO 7783-2 mukaan

hy v ä

joustava

Erittäin

Veden läpäisevyys normin DIN EN ISO
1062-3 mukaan

hy v ä

Hy v ä

Lyhyt- ja pitkäaikainen säänkesto
hy v ä
Erittäin
normien DIN EN ISO 4892-3, DIN 53
166 ja DIN EN ISO 2810 – Ei muutosta
kestävyydessä ja vähäiset vaikutukset
kiiltoon ja väriin.
Suojaavuus iskuja, kipinöitä ja lämpösäteilyä vastaan normin DIN 4102, osa 7
mukaan.

OK

Jatkuvaa testaamista ja tuotekehitystä
Isonit kattomaali saavuttaa ja ylittää normit jotka on asetettu UV-säteilyn kestolle, ilmansaasteiden kestolle ja lämpötilan vaihteluille katolla.
Iso Paint Nordic testaa ja kehittää Isonit
kattomaalia sekä muita pinnoitustuotteitaan
läheisessä yhteistyössä johtavien eurooppalaisten laboratorioiden kanssa.
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HydroBlock™
TUOTE
Vettä hylkivä, viimeisimpään nanoteknologiaan perustuva väritön käsittelyaine. Imeytyy syvälle ja kiinnittyy
alustaansa kemiallisesti ja muodostaa
hengittävän vettä ja likaa hylkivän
pinnan.
KÄYTTÖ
Suunniteltu erityisesti betonille, savikattotiilille, tiiliseiniin ja muille kiviseinäpinnoille.

Hyödyt
Likaa ja vettä hylkivä, korjaava, estää
värien haalistumista sekä suolojen
nousemista kivipintaan. Pitää lian ja
pölyn pois. Estää sammaleen, jäkälän ja
homeen kasvua.

Tässä ei ole seinä,
vaan suojakalvo
HydroBlock muodostaa vahvan vettä hylkivän näkymättömän suojakalvon kattotiilien, tiiliseinien sekä muiden betoni- ja kivipinnoitteisten seinien pintaan. HydroBlock ei ainoastaan
suojaa vaan myös aktiivisesti ylläpitää alkuperäistä väriä ja ulkonäköä. HydroBlockin kemiallinen koostumus, jossa on siloksaaneja sekä vapaita reaktiivisia ryhmiä kiinnittää sen tiukasti alustaansa. HydroBlock suojaa pintoja sadetta, likaa sienikasvustoa, hometta ja saasteita
vastaan.
Kattopinnalla HydroBlock toimii kuten Isonit, hylkien vettä mutta kuitenkin hengittäen. HydroBlock on väritön eikä se jätä pintaan silmin erotettavaa kalvoa vaan tuote imeytyy syvälle
käsiteltävään pintaan. Käsiteltävän pinnan puhdistuksen jälkeen sen ulkonäkö ei muutu HydroBlock-käsittelyn jälkeen. Kastuttuaan kattotiili kuivuu erittäin nopeasti mutta se ei päästä
vettä läpi.
HydroBlock-käsittelyllä voidaan käsitellä myös seinäpintoja. Käsittelyn jälkeen viistosade ei
pääse imeytymään tiileen tai betoniin. Myös seinän rakenteellinen kosteus poistuu pitkällä
aikavälillä jolloin seinän lämmöneristyskyky paranee. Sitä kautta HydroBlockin ansiosta on
myös mahdollista säästää energiaa.
HydroBlock-käsittely kestää pitkään. Käsitellyn pinnan toiminnallisuus säilyy jopa yli 15 vuotta. Tuotetakuu on 10 vuotta.

Joustavaa ja
korjaavaa suojaa
kotisi kattoon
Kun pinnoitteelta vaaditaan suurten lämpövaihteluiden takia suurta elastisuutta tai
kun kattopinta on heikkokuntoinen, mutta kuitenkin vielä pinnoitettavissa, on Rubber
oikea valinta. Suosittu pinnoite vanhemmille kuitusementtikatoille (mineriitti) sekä
huopakatoille. Muodostaa kuivuttuaan kumimaisen pinnan. Rubber joustaa jopa 500700% säilyttäen elastisuutensa aina lämpötilaan -20°C saakka.

Luja peltikatto- ja
metallirakennepinnoite
vaativiin olosuhteisiin
Metal OneCoat on uusi, erittäin hyvän tarttuvuuden antava peltikattojen paksukalvotyyppinen pinnoite. Valmiista Metal OneCoat pinnasta tulee luja ja joustava ja sille on
ominaista erinomainen sään ja kemikaalien kesto. Tuotteella voidaan pinnoittaa jopa
vanhempia muovipinnoitettuja peltikattoja sillä sen tarttuvuus on erittäin hyvä.

Rubber
TUOTE
Erityinen, paksun levityskalvon
mahdollistava, kumimainen erittäin
elastinen ja osittain jopa korjaava
pinnoite.
KÄYTTÖ
Kattopinnoite huopakatoille sekä
maalattavissa oleville heikkokuntoisille
kuitusementtikatoille. Voidaan käyttää
myös betonin, tiilen ja metallin pinnoitukseen.
HYÖDYT
Paksu pinnoitekalvo. Erittäin elastinen,
venyy jopa 400%. Säilyttää elastisuuden
Pohjolan vaativissa oloissa.

Metal OneCoat
TUOTE
Paksukalvotyyppinen erityisesti peltija muille rakennusten metallipinnoille
suunniteltu elastinen säätä ja kemikaaleja hyvin kestävä pinnoite.
KÄYTTÖ
Pinnoite peltikatoille sekä muille ulkona
oleville metallirakenteille. Soveltuu
myös kivipinnoille joten on erittäin monikäyttöinen maalin tyyppinen pinnoite.
HYÖDYT
Paksuhko pinnoitekalvo. Erinomainen
tartunta. Elastinen. Hyvä sään ja kemikaalien kesto.

ProCover™
TUOTE
Vettä ja öljyä hylkivä, uusimpaan
nanoteknologiaan perustuva väritön
käsittelyaine. Kiinnittyy pintaan kemiallisesti ja muodostaa mm. vettä, likaa,
öljyä ja rasvaa hylkivän pinnan.
KÄYTTÖ
Suunniteltu erityisesti pihakiville,
julkisivuille, betonielementeille ja uimaallasalueille.

HYÖDYT
Parannettu lujuus, kestävyys ja ulkonäkö. Vähemmän kunnossapitoa, enemmän
näyttävyyttä. Vähemmän ylläpitokustannuksia ja vaivaa. Hengittävä - päästää vesihöyryn läpi, näkymätön, likaa
hylkivä pinta.

StoneColor™
TUOTE
Vettä, likaa ja öljyä hylkivä, nanoteknologiaan perustuva pihakivimaali.
Kiinnittyy pintaan tiukasti ja muodostaa mm. vettä, likaa, öljyä ja rasvaa
hylkivän pinnan.
KÄYTTÖ
Pihakivien maalaamiseen. Kestää
normaalia kulutusta erittäin hyvin mutta
ei sovellu julkisten alueiden kivipintojen
maalaamiseen näiden alueiden äärimmäisen kovasta rasituksesta johtuen.
Kattavaa kulutussuojaa talvirenkaiden
nastoja vastaan ei myöskään taata.
HYÖDYT
Parannettu puhtaana pidettävyys, kestävyys ja ulkonäkö. Vähemmän kunnossapitoa ja siten alhaisemmat kustannukset
ja vähemmän vaivaa.

Tervetuloa
tulevaisuus!
Tervetuloa tulevaisuus, hyvästi likaiset, vaikeahoitoiset pihakiveykset ja muurikivet.
ProCover on uusi tieteellisesti tutkittu ja kehitetty tuote joka suojaa ja vahvistaa kaikenlaisia kivipintoja. ProCover on nanoteknologinen tuote joka muodostuu erittäin
pienistä nanomittakaavan hiukkasista. Nämä nanopartikkelit tunkeutuvat syvälle
suojattavaan pintaan. Tuloksena on vettä, öljyä ja tahroja hylkivä pinta! ProCover antaa
näkymätöntä pintasuojausta jolla varaudutaan kaikkeen.

Uusi ilme
pihakiville
Kun vanha pihakiveys halutaan uudistaa, aina ei ole välttämätöntä vaihtaa pihan arvokkaita kiviä uusiin. Vanhat kivet voidaan pinnoittaa. StoneColor™ on helposti levitettävä
pihakivimaali, jolla pihakivetykselle saadaan täysin uusi ilme kiviä vaihtamatta. Soveltuu kaikille yleisimmille huokoisille pihakiville. StoneColorin ominaisuuksia ovat hyvä
kulutuskestävyys, erinomainen tarttuvuus sekä erinomainen UV-suoja jonka ansiosta
väri säilyy ulko-olosuhteissa hyvin. Saatavana 5 eri väriä. Tehtaan myöntämä tuotetakuu on 5 vuotta.

Tuotteista ja pinnoitusurakoinnista saat lisätietoja alueesi IsoPaint-ammattilaiselta:

Kari Hirvimäki
0400 866 067
kari.hirvimaki@kattopatrol.fi
www.kattopatrol.fi

www.isopaint.fi
Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä:

IsoPaintSuomi

IsoPaintFI

Tutustu myös muihin kotisi
pintoihin sopiviin IsoPaint-tuotteisiin:
A-Clean / A-Clean Mix - sammaleen, sienirihmaston ym. kasvuston poistoon
HyperCoat Waterstop – vesikourupinnoite, läpivientien tiivistysmassaksi ym. korjauksiin
Iso Dry Creme – HydroBlockin pensselillä ja telalla seiniin levitettävä sisartuote
Iso RustConverter – pysäyttää ruostumisreaktion peltikatoilla
Iso Antigraffiti – tuotesarja graffitien estoon graffiteille alttiille pinnoille
ClimateCooler – auringon säteilyä heijastava vallankumouksellinen kattopinnoite
Iso Facade Oil / Silicone Facade – tekniset seinämaalit, silikoniemulsiomaalit, ClimateCooler -seinämaalit

Pinnoitusratkaisuilla lisäarvoa ja
-suojaa kotiisi
Siirry nanoteknologian aikakauteen valitsemalla Iso Paint Nordicin tuoteratkaisut. Minimoi ulkoisten
uhkien kuten veden, pölyn, lian ja saasteiden vaikutus rakennusten pintamateriaaleihin.
Nosta kotisi arvoa valitsemalla Isonit™, HydroBlock™, Rubber tai Metal OneCoat katollesi, HydroBlock™
julkisivuihin sekä ProCover™ ja StoneColor™ pihakiviin, ajoluiskiin ja terasseille. Valitse vaikkapa täydellinen kokonaisratkaisu jonka jälkeen kiinteistösi pinnat näyttävät hyviltä ja ovat helppohoitoisia vuosien
ajan.
Paranna kiinteistösi energiatehokkuutta IsoPaint-ratkaisuilla. Pinnoittamalla katto ja seinät ClimateCooler-pinnoitteella, heijastetaan auringon säteilyä takaisin avaruuteen jolloin muodostuu säästöä
jäähdytyskustannuksissa kesäkaudella. HydroBlock-käsittely seiniin kuivattaa rakenteita ja siten parantaa talosi lämmöneristyskykyä ja siten säästöä lämmityskustannuksissa talvikaudella.

IsoPaint-tuotteiden maahantuonti:
Composite Source Oy
Y-tunnus: 2033924-7
info@composite-source.com
040 764 4936

