Mehaaniliselt kinnitatud Protan katuste hooldus- ja
ekspluatatsioonijuhised
Protan katusekate, mis on paigaldatud vastavalt tootja juhistele, ei vaja hooldust kogu oma eluea
jooksul. Kuid katuse kui terviku pikaajalise kestvuse seisukohast on siiski vajalik katuse
regulaarne inspekteerimine ja profülaktiliste hooldustoimingute korraldamine.

Katuse regulaarne ülevaatus
Katuse ülevaatus tuleks teostada kaks korda aastas, soovituslikult kevadel ja sügisel.
Inspekteerimise käigus kontrollitakse üle kogu katusepind tuvastamaks võimalikke vigastusi,
samuti kõik katusekatte ülespöörded parapettidele, seintele ja kõikidele katuseläbiviikudele. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ülespöörete lõpetamisel kasutatud plekkprofiilide ja tihendusmastiksi
seisukorrale.
Katusekaevud, rennid ja neelud tuleb puhastada puulehtedest või muust kogunenud prahist.
Redelite kasutamisel tuleb nende jalaotste alla asetada alusplaadid.

Protan katusekatte puhastamine
Katusekatte puhastamiseks tavalisest õhusaastest võib kasutada veega lahjendatud PVCpõrandakatetele mõeldud pesuaineid. Pärast pesemist loputada kate rohke puhta veega.
Lahustipõhiseid puhastusaineid kasutada ei tohi.

Lume eemaldamine Protan katustelt
Normatiividele vastavalt projekteeritud kandekonstruktsiooniga katuste lumest puhastamine ei ole
üldjuhul vajalik. Kuid siiski võib see erakorraliste ilmastikutingimuste puhul põhjendatuks
osutuda. Lume eemaldamiseks kasutatavatel labidatel ei tohi olla teravaid servi ega nurki. Töötada
tuleb ettevaatlikult, labidaga ei tohi lund lükata otse katusekatte pealt. 10cm paksune lumekiht
tuleb katusele alles jätta. Katusekatte peal oleva jää lõhkumine ei ole lubatud!

Katusekatte vigastuste parandamine ja hilisemad paigaldustööd
Kõik Protan katusekatte parandused, samuti täiendavad paigaldustööd seoses hoone
rekonstrueerimise või laiendamisega, peavad olema teostatud Protan katusekatete volitatud
paigaldaja poolt vastavalt Protan AS-i spetsifikatsioonidele ja instruktsioonidele või teistele
Protan AS-i poolt eelnevalt kirjalikult heaks kiidetud lahendustele.
Püsivad parandused tuleb teha Protan katusekatte ja kuumõhukeevitusega. Ajutiseks
tihendamiseks võib kasutada polüuretaanhermeetikuid. Liime, mastikseid ja hermeetikuid, mis
sisaldavad bituumenit, ei tohi otsekontaktis Protan katusekattega kasutada. Sobivate toodete
valimisel konsulteerige Protan AS-ga.
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Katusel paiknevate seadmete hooldustööd
Katusel paiknevate seadmete (ventilatsioon, konditsioneerid, suitsueemaldusluugid, antennid,
reklaamplakatid jms.) hooldustööde teostamisel tuleb rakendada meetmeid Protan katusekatte
kaitsmiseks mehaaniliste, keemiliste, soojuslike jm. vastasmõjude eest (materjalide ja
töövahendite transport ja ladustamine katusel, metallide töötlemine ja keevitamine; lahustid,
värvid, õlid jt. naftaproduktid ning muud võimalikud mõjurid).

Protan AS esindus Eestis:
Laki 30
12915 Tallinn
Tel. 665 4906
Mob. tel. 505 2788
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