
PARIMAD  
VAHENDID  
KATUSE  
HOOLDUSEKS

TOOTJA POOLT 

HEAKS KIIDETUD



BIOLAGUNEV  
PUHASTUSVAHEND 

CLEAN ROOF

AINULT HOOLDATUD  
KATUS ON TOIMIV KATUS

Kasutusjuhend: kontrolli, et käsitletav pind oleks kuiv. Kõr-
valda katuselt kergesti eemalduv sammal, lehed ning okkad.  Tee 
seda harja või lehepuhuriga. Pritsi lahjendatud segu katusele. 
Lihtsaim viis segu katusele kandmiseks on kasutada aiapritsi. 
Katus puhastub samblast ja mustusest mõne nädala jooksul ning 
on kaitstud mitu järgmist aastat. 

• Tootja kiidab heaks
 -  Monieri garantii katusekivile jääb kehtima 

• Lihtsalt kasutatav
 - Pritsitakse katusele aiapritsiga, ei vaja loputamist

• Loodussõbralik
 - Biolagunev, ei koorma loodust

• Pikaaegne kaitse
 -  Aine jääb kivile, annab pikaaegse kaitse ning vihm uhub  
sambla minema

• Ökonoomne ja keskkonnasõbralik
 -  Ühest 5-liitrisest kanistrist jagub 150 ruutmeetrise pinna 
puhastamiseks

• Efektiivne
 -  Pika arendustöö tulemusena on ühendatud parimad  
toimeained ja kasutusmugavus

 

Katus peab kaitsma maja kogu selle eluaja jooksul ning sobiv 
hooldus ja puhastamine pikendavad katuse eluiga kümneid 
aastaid. Õiged katuselahendused ja professionaalne paigaldus on 
küll väga tähtsad, kuid need üksi ei garanteeri katuse pikaealisust. 
Selleks, et täita oma funktsioone korralikult kogu eluea jooksul, 
vajab katus hooldust ja puhastamist täpselt samamoodi nagu 
maja ise.

Monieri puhastusvahend Clean Roof puhastab ja  
annab katusele pikaaegse kaitse sambla tekke vastu.  
See on kergelt kasutatav – tuleb vaid katusele  
pritsida ja eraldi maha pesta pole vaja.

Monier on loonud katuse puhastamiseks tõhusad ja turvalised 
tooted. Need on hea valik ka siis, kui katuse puhastamine on 
jäänud unarusse ja sellele on tekkinud näiteks sammal ja samblik. 
Monieri puhastusvahenditega on katuse pesemine lihtne. Need 
sobivad kivi , plekk , bituumen  ja eterniitkatustele, samuti tänava-
kivide puhastamiseks.

PUHASTAB  

SAMUTI  

TÄNAVAKIVID



Mitu võimalust puhastada, pesta ja kaitsta:

Lihtsaim viis puhastada ja kaitsta Clean Roof

Tõhus pesu Power  Wash

Tõhus pesu ja kaitsmine Power  Wash + kuivamine + Clean Roof

Eriti sammaldunud katusele Clean Roof + toimivusaeg + Power  Wash + kuivamine + Clean Roof

Värvimisele eelnev pesemine Clean Roof + toimivusaeg + Power  Wash

BIOLAGUNEV  

POWER  
WASH

Kasutusjuhend: kontrolli, et käsitletav pind oleks kuiv.  
Kõrvalda katuselt kergesti eemalduv sammal, lehed ja okkad.  
Tee seda harja või lehepuhuriga. Kasta katust või puhastatavat 
ala puhta veega ja pritsi lahjendatud segu aiapritsiga katusele. 
Lase mõjuda umbes 20 min, tõhusama tulemuse saavutamiseks 
võid katust harjata. Pese katus puhta veega suunates survepesu-
rit või veevoolikut ülevalt alla, samal ajal võib lisaks ka harjata. 

Monieri Power Wash on tõhus katuse puhastaja. See 
sobib kasutamiseks kogu katusel, kuid valikuliselt võib 
puhastada eriti määrdunud kohti, milleks on näiteks 
korstna või ventilatsioonikorstna ümbrus.

• Tootja kiidab heaks
 -  Monieri garantii katusekivile jääb kestma 

• Kiiresti puhastatav
 - Pestakse ja loputatakse, tulemus kohene

• Loodussõbralik
 - Biolagunev, ei koorma loodust

• Tõhus mustuse eemaldaja
 -  Sobib tervele katusele, ka eriti sammaldunud kohtade  
puhastamiseks nagu korstna ja ventilatsioonikorstna  
ümbrus. Eemaldab tõhusalt lehtpuudelt katusele  
jooksnud mahla.

• Ökonoomne ja keskkonnasõbralik
 -  Ühest 5-liitrisest kanistrist jagub 175 ruutmeetrise pinna 
puhastamiseks

Lisateave: www.monier.ee



Katuse ülevaatuse kontrollnimekiriKontrolli katuse olukorda vähemalt kaks korda aastas!Katuse välispind
• Kas katusel on sammalt, oksi või lehti?• Kas katusematerjal on säilinud tervena?• Kas harjakivid või -plekid on püsinud omal kohal kinni  ning kas harjatihend on paigas?

Läbiviigud ja plekid
• Kas läbiviikude plastikust osad on kahjustamata?• Kas läbiviigud on veekindlad ja tihendid korras?• Kas plekist osad on kahjustamata ja kinnitatud?• Kui võimalik, kontrolli ka aluskatte seisukorda.Vee äravool

• Kas vihmaveerennid ja -torud on kahjustamata,  puhtad ja toimivad?
• Kas vihmaveerennidel on piisavad kalded?• Kas vihmaveerennide ja -torude ühendused on  korralikult paigas ja vettpidavad?• Kas metallosades on kahjustusi?

Katuse turvatooted
• Kas katuse turvatoodetel on roostekahjustusi  või paindeid
• Kas katuse turvatooted on korralikult kinnitatud?• Kas käiguteed on turvalised ja kooskõlas määrustega?

Maaletooja:
Monier OÜ
Pärnu mnt. 139, 11317 Tallinn
katus@monier.com
Tel:  6275 560 www.monier.ee


