
Ruukki Puhdas Teräskatto on ainus turul olev toode, mis on 
loodud just värvitud teraskatuste jaoks. Lisaks sobib toode 
suurepäraselt ka kivikatuste ja bituumenmaterjalidest katuste 
taimestikust puhastamiseks. Toode on mõeldud eelkõige sambla 
eemaldamiseks. Vahend kantakse katuse pinnale ja sellel lastakse 
toimida ning taimestik kaob ilmastikukoormuse mõjul.

RUUKKI PUHDAS 
TERÄSKATTO
Biolagunev puhastusvahend kõikidele katustele



ANNA KATUSELE 
UUS ILME!
Katuse puhtuse eest hoolitsedes kind-
lustame lisaks katuse esialgse välimuse 
säilimisele ka selle tehnilise toimivuse ja 
eeldatava kasutusaja. Erinevad taimed 
suurendavad katuse pinna niiskuskoor-
must ja kui selline olukord kestab kaua, 
tekib katuse kahjustumise risk. Ruukki 
Puhdas Teräskatto on loodud eelkõige 
sambla eemaldamiseks teraskatustelt. 
Taimestiku kihtide tekkimine on kõikide 
katuste probleem ja vahend sobib suure-
päraselt ka kivikatustele ja bituumenma-
terjalidele. 

Kasutades katsetatud ja vastavaks 
otstarbeks loodud puhastusvahendit 
Ruukki Puhdas Teräskatto, kindlustad 
värviga kaetud teraskatuse tootjapoolse 

garantii säilimise. Biolagunev Ruukki 
Puhdas Teräskatto on turul ainus toode, 
mis on uuringute tulemusena tunnistatud 
teraskatustele toimivaks ja ohutuks. 

Toodet on lihtne ja mugav kasutada, 
sest see ei vaja loputamist ega taimes-
tiku maha hõõrumist katuse pinnalt, kui 
katusele ei soovita kohe pinnatöötlust 
teha. Sammal ja muu taimestik lopu-
tatakse katuselt maha ilmastiku mõjul. 
Vajadusel võib sambla rohke esinemise 
korral töötlust korrata. Ruukki Puhdas 
Teräskatto on ökonoomne, sest ühest 
kanistrist piisab sõltuvalt materjalist ja 
taimestiku kogusest 75–125 m² katuse-
pinna katmiseks.
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TOIMI NII
Tööohutus:
KATUSEL LIIKUDES TULEB ALATI TÄITA 
TÖÖOHUTUSNÕUDEID.

Eeltööd:
Puhasta katus 
eemaldades sealt 
pehme harja abil 
lahtine praht nagu 
lehed ja okkad. 
Ära kahjusta prahi 
eemaldamise ajal 
katuse pinda. Kaitse 
lähedal olevaid aiataimi võimalike prits-
mete eest.

Lahjendamine:
Rohke sambla puhul: 1 osa puhastusva-
hendit, 2 osa vett. 
Hoolduseks ja vähese sambla puhul: 1 osa 
puhastusvahendit, 4 osa vett.

Töömeetodid:
Pihustamine madalsurvepritsiga (nt 
seljas kantav pihusti) või pint-
seldamine, harjamine või 
probleemsete piirkon-
dade niisutamine.

Pinna töötlemine:
Kanna lahjendatud Ruukki Puhdas Teräs-
katto kuivale prahist puhastatud pinnale 
suunaga alt üles. Toodet ei loputata maha, 
vaid see jäetakse katusele toimima.

Oluline info:
Katuse puhastumine taimestikust võib 
kesta mitmeid nädalaid. Taimestik peab 
olema kuiv, et vahend imenduks ja hakkaks 
seda mõjutama. Päikeselise ilmaga tuleks 
töötlemist vältida, et toimeaine ei haihtuks 
liiga kiiresti. Puhastusvahend Ruukki 
Puhdas Teräskatto tuleks kanda katusele 
vähemalt 24 tundi enne vihmasadu. 
Lisainfot katuse hoolduse kohta leiad 
Ruukki katuste hooldusjuhenditest.
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