
Tee väikeseid ja ennetavaid hooldustõid
igal aastal, näiteks kevadel või sügisel
samal ajal, kui vihmaveetorusid
puhastad. Katuse määrdumine ja rohke
sammaldumine on märguanded, et katus
vajab kiiret hooldust. Suuremad
hooldustööd on päevakohased siis, kui
katuse eelmisest hooldusest on
möödunud juba üle kümne aasta või
katus on nähtavalt halvas seisus.
Korrapärased hooldused pikendavad
pindade iga ja niimoodi säästetakse
raha, sest vajadus kallihinnaliste
parandus- ja renoveerimistööde järele
lükkub edasi.

Katuse pinnal hakkavad vähehaaval
kasvama sammal ja samblik ning
kogunema mustus. Sammal hoiab katust
pidevalt niiskena, mistõttu hakkavad
katusekivid murenema ja võivad tekkida
isegi augud. Sammalt saab pinnalt
eemaldada harjates, kuid selle mõju on
ajutine, sest eoseid harjates eemaldada
ei saa. Samblikud eritavad
katusekividesse orgaanilist hapet, mis
hävitab kivides sisalduva lubjakivi.
Lubjakivi puudus põhjustab katusekivide
murenemist.

Millal vajab katus hooldust? Sammal ja samblik hävitavad katuse
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KIIRE JA PIKA TOIMEAJAGA HOOLDUS  
            Taimkatte tõrjevahend 

Hävitab sambla, punavetikad, vetikad, seeneniidistiku, hallituse ja muud kahjulikud taimed ning
imendub katusekivide pooridesse, et ennetada uue taimkatte arenemist. 
Juhis:  Enne tõrjevahendi pealekandmist eemalda katuselt lahtine mustus. Kanna kuivale katusele
rohkelt taimkatte tõrjevahendi lahust nt madalsurvepritsiga. Aine jäetakse katusepinnale. Lastakse
vihmal ja tuulel hävitatud taimestik minema uhtuda.

PÕHIPUHASTUS JA KATUSELE JÄETAV TÕRJEVAHEND
            SammalPOIS            Taimkatte tõrjevahend 

SammalPOIS on katuselt mahaloputatav eripesuaine; pärast selle kasutamist tõhustatakse
sügavamal paikneva seeneniidistiku hävinemist taimkatte tõrjevahendi abil. Nende kahe aine
kooskasutamisega tagatakse rohkelt sammaldunud katuse efektiivne puhastus ja ennetatakse uue
taimkatte tekkimist.
Juhis:  Eemalda katuselt lahtine mustus ja kaitse läheduses olevad istutuskohad. Kanna
SammalPOIS kuivale katusele, lase mõjuda vähemalt tund ning pese pinda survepesuriga või
survevoolikuga ja harjates. Lase pinnal kuivada ja kanna peale taimkatte tõrjevahend, jäta see
katusele mõjuma.

PINNA PUHASTAMINE, TAIMKATTE HÄVITAMINE JA KAITSEVAHENDIGA
TÖÖTLEMINE
            SammalPOIS            Taimkatte tõrjevahend            Kivikatuse kaitsevahend

Kivikatuse kaitsevahend on immutusvahend, mis takistab mustuse, vee ja saasteainete tungimist
katusekivi pooridesse. Vähendab katusekivide murenemist ja annab pikaajalise kaitse ning
pikendab katuse eluiga. Juhis:  Kõigepealt pestakse katusepinda SammalPOIS-vahendiga, seejärel
lastakse pinnal kuivada ja kantakse peale taimkatte tõrjevahend. Pärast ööpäeva möödumist
kantakse kuivale katusele kivikatuse kaitsevahend.
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Katuse vanus või kui
eelmisest
pinnatöötlusest on
möödunud 1-10 aastat.
Sambla, mustuse või
muu taimkatte hulk on
vähene või puudub

Katuse vanus või kui
eelmisest
pinnatöötlusest on
möödunud umbes 10
aastat. Sambla,
mustuse või muu
taimkatte hulk on suur

Katuse vanus või kui
eelmisest
pinnatöötlusest on
möödunud üle 10 aasta.
Sammalt, mustust või
muud taimkatet on
rohkelt, katuse
pinnastruktuur on
korras


