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HAGMANS TUNTEE KATOT
Meillä on toimivat tuotteet kaikkiin  kattoihin, materiaaleista riippumatta

PELTI
PLASTISOLPINNOITETTUJEN PELTIEN HUOLTOMAALI

Grip On Peltimaali Katto/Julkisivu
Vuonna 2009  Hagmans esitteli uuden vesiohenteisen peltikatto- 
ja julkisivumaalin. Maali toimii myös plastisolpinnoitteiden huolto-
maalina. 

BETONI
MIKSI VAIHTAA KOKO KATTO, KUN VANHASTA SAA 

KUNNOSTAMALLA LÄHES UUDENVEROISEN?

Kattolasyyri (TPL)
TPL lasyyrillä kunnostat kattosi todella edullisesti.  Tuote toimii huokoi-
silla pinnoilla, kuten esim. Betonitiili- ja kattotiilipinnoilla. TPL käsittely 
hidastaa sammaleen ja levien kasvua. Tuote toimii myös puutarhalaa-
toilla, painekyllästetyllä puulla, jne.

Kattopinnoitemaali
Kattopinnoitemaali on liuotepohjainen,  
kulutusta ja säätä hyvin kestävä akryy-
limaali, joka toimii erinomaisesti myös 
betonikatoilla.

Aquabarr®
Aquabarr® on elastinen, 
ruiskutettava, kattopin-
noite jonka venyvyys 
on jopa  400 %. Useita 
sävyjä.

Aquabarr®
Aquabarr® on elastinen, ru-
iskutettava, kattopinnoite 
jonka venyvyys on jopa  400 
%.  Pinnoitteen halkeiluriski 
on siten minimaalinen, myös 
silloin kun lämpötilavaihtelut 
ovat suuret.  Aquabarr® on 
”hengittävä” joten sillä voi-
daan siksi pinnoittaa myös 
jonkun verran kosteita pin-
toja. 

Kattopinnoitemaali
Kattopinnoitemaali on liuotepohjai-
nen,  kulutusta ja säätä hyvin kestävä 
akryylimaali, joka toimii erinomaisesti 
myös peltikatoilla.

JÄLKEEN

ENNEN

Lisätietoja tuotteista    - katso www.hagmans.com



HAGMANS TUNTEE KATOT
Meillä on toimivat tuotteet kaikkiin  kattoihin, materiaaleista riippumatta

KATTOHUOPA
NYT ON AIKA TARKISTAA HUOPAKATTO

Kattomassa
Jos huopakattosi on jo vanhanpuoleinen,  nyt on korkea aika tarkistaa 
sen kunto. Vanhan kattohuovan vaihdon asemesta, katto kunnosteta-
an helpommin Hagmans bitumituotteilla; kitti, liima sekä kattomassa.

ETERNIT/MINERIT

Kattolasyyri (TPL)
TPL lasyyrillä kunnostat kattosi todella edullisesti.  Tuote toimii huo-
koisilla pinnoilla, kuten esim. käsittelemättömillä eterniittipinnoilla. 
TPL käsittely hidastaa sammaleen ja levien kasvua. Tuote  toimii myös 
puutarhalaatoilla, painekyllästetyllä puulla, jne.

JÄLKEEN

ENNEN

Kattopinnoitemaali
Kattopinnoitemaali on liuotepo-
hjainen,  kulutusta ja säätä hyvin 
kestävä akryylimaali, joka toimii 
erinomaisesti myös huopakatoilla. 
Sillä voidaan myös maalata tiettyjä 

asfalttipintoja, kuten esim. tennis-
kentät.

Aquabarr®
Aquabarr® on elastinen, 
ruiskutettava, kattopin-
noite jonka venyvyys on 
jopa  400 %. Useita sä-
vyjä.

KULUTUSTA JA SÄÄTÄ KESTÄVÄ

Kattopinnoitemaali
Kattopinnoitemaali on liuotepohjainen,  kulutusta ja säätä hyvin 
kestävä akryylimaali, jolla kestävästi kunnostat myös mineriittikatot.

Lisätietoja tuotteista    - katso www.hagmans.com



GRIP ON 
PELTIKATTOMAALI

Suoraan plastisolpinnoitetuille katto- ja julkisivupinnoille

• Grip On Peltikattomaali soveltuu sekä pinnoittamattomille 
että pinnoitetuille (ei PVF2) peltikatoille.

• Tuote on ainutlaatuinen sikäli että GripOn Shot lisäyksellä 
siitä tulee 2-komponenttinen, jolloin se soveltuu myös loi-
ville katoille joiden kaltevuus on alle 15°.

• Grip On Peltikattomaali valmistetaan useassa vakiosä-
vyssä, mutta se voidaan myös sävyttää haluttuun sävyyn 
tilauksesta.

Katto/Julkisivupesu

Kaikki katot on ensin pe-
stävä Hagmans Katto/
Julkisivupesuaineella 
jolla noet, liat, samma-
leet ja levät tehokkaasti 
poistetaan.
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