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TALO

Valitse oikeat 
tuotteet katon 
käsittelyyn

K ATON MAALAUS ONNISTUU 
PARHAITEN, KUN SINULLA ON 
K ÄY TÖSSÄSI ASIANMUK AISET 
JA LAADUKK AAT 
T YÖVÄLINEET, SOPIVAT 
TUOTTEET SEK Ä HY VÄT 
OHJEET. 

Tästä ulkomaalarin Katot-valintaoppaas-
ta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden 
tuotesuositukset tiili-, pelti- ja huopaka-
ton puhdistamiseen ja maalaamiseen. 
Korkealaatuiset tuotteet ja oikein tehty 

pintakäsittely takaavat, että kattosi säilyy 
hyvännäköisenä pitkään ja pidentää 
sen käyttöikää. Pidä siis huolta myös 
katon kunnosta  ja suojaa se Tikkurilan 
huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät 
auringonpaistetta, sadetta ja lumipyryä 
vuodesta toiseen.

Tutustu myös Tikkurilan muihin 
valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät 
oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja 
ulkopintojen käsittelyyn.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT KATON KÄSITTELYYN

6 · TIILIKATON KÄSITTELY

6 · PELTIKATON KÄSITTELY

6 · HUOPAKATON KÄSITTELY

8 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT

9 · VÄRIN VALINNAN ABC

10 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

11 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ KATON KÄSITTELYYN
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Mikä 
tuote käy 
mihinkin?
KATTOPINNAT OVAT SUOMESSA POIKKEUKSELLISEN KOVAN 
RASITUKSEN KOHTEENA. VUOSIEN KULUESSA KATOLLE 
KERÄÄNTYY SAMMALTA YM. KASVUSTOA.

Kattopintaa rasittavat erilaiset säävaihtelut, ilmansaasteet ja voimakkaat lämpötilan 
vaihtelut. Lisäksi varomaton lumenluonti voi naarmuttaa kattopintaa. Vaurioita saat-
taa syntyä myös katteen pakkaus- kuljetusvaiheen aikana tai levyjä asennettaessa.

Katon säännöllinen huolto ja kunnossapito pidentävät huomattavasti katon käyt-
töikää.

Valmistelu Esikäsittely Pohjustus
 Suojapaperia tai muovia
 Maalarinteippiä
 Suojalasit ja hanskat
 Rakennustelineet tai henkilönostin
 Turvavaljaat

 Kohteeseen sopiva pesuaine
 Painepesuri ja harja

 Kohteeseen soveltuva pohjuste
 Kaavinrauta
 Hiomapaperia ja hiomatuki
 Teräsharja

Tiilikaton 
käsittely
Lue lisää sivulta 6

Peltikaton 
käsittely
Lue lisää sivulta 6

Huopakaton 
käsittely
Lue lisää sivulta 6
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Pintakäsittely
 Kohteeseen soveltuva maali 
 Sekoitustikku
 Sivellin
 Jatkovarsi



Katon pintakäsittely

KATON SÄÄNNÖLLINEN 
HUOLTO JA KUNNOSSA-
PITO PIDENTÄVÄT 
HUOMATTAVASTI KATON 
KÄYTTÖIKÄÄ.

Kilpi Tiilikattomaalilla käsittelet vanhan tiilikattosi helposti 
uuden näköiseksi. Tuotteen viisi valmisväriä ovat tutkitusti 
Suomen yleisimmät tiilikattojen värit. 

Peltikatoille käy sävytettävä Panssari Akva, joka sopii melkein 
kaikille aiemmin maalatuille peltipinnoille. 

Huopakatonkin voi maalata Kilpi Huopakattomaalilla, jolloin se 
pysyy tyylikkäännäköisenä vuodesta toiseen. 

Muistathan, että säännöllinen katon puhdistus biohajoavalla 
Kilpi Katonpuhdistajalla poistat tehokkaasti epäpuhtaudet 
katon pinnalta.
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KATOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

KATOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

KILPI TIILIKATTOMAALI - TÄYSHIMMEÄ
Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu betonitiilikattojen erikoishuoltomaali.  
Ei vaadi erillistä pohjustusta tai pohjamaalia. Saatavilla suosituimmat 
tiilikattovärit. Erinomainen värinpysyvyys kovassakin säärasituksessa. 

PANSSARI AKVA -  PUOLIHIMMEÄ
Värinsä ja kiiltonsa pitkään säilyttävä peltikattomaali.  
Helpposivelteinen ja nopeasti kuivuva tuote sekä uusille että  
vanhoille pinnoille. Sopii huoltomaaliksi lähes kaikille vanhoille  
maali- ja pinnoitetyypeille.

KILPI HUOPAKATTOMAALI - TÄYSHIMMEÄ
Joustavuutensa säilyttävä huopakatteiden erikoishuoltomaali.  
Erinomainen säänkesto ja värinpysyvyys. Pidentää huopakatteen  
käyttöikää. Alhaisissa lämpötiloissa joustavuutensa säilyttävä  
huopakatteiden erikoishuoltomaali.

VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Tiilikatoille, 5 valmisväriä

Peltikatoille, sävytettävä

Huopakatoille, sävytettävä



TVT R000 
Musta

TVT R001
Tummanharmaa

TVT R004 
Ruskea

TVT R008
Tupapunainen

TVT R009
Tiilenpunainen

Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta sävy aina aidosta 
värimallista.
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Huolellisesti tehty pohjatyö ja säännöllinen puhdistus vaikuttavat oleellisesti maa-
lauksen kestävyyteen. Asiamukaisesti tehty esikäsittely on onnistuneen maalauksen 
perusta. Tikkurilan nettisivuilta löydät kaikki tarvittavat työohjeet, joita tarvitset 
ulkopintojen kunnostustöissä.

Ulkopintojen pohjatyöt

Pesuaineet:

Pohjusteet:

ROSTEX SUPER AKVA
Tehokas ja pitävä suoja ruostetta vastaan. Suojaa metallipin-
toja tehokkaasti korroosiolta sisällä ja ulkona. Erinomainen 
tarttuvuus ja kestävä pinta. Pintamaalina käytetään vesiohen-
teista peltikattomaalia Panssari Akvaa.

VÄRIN VALINNASSA KOKONAISUUS 
RATK AISEE. LÖYDÄ K ATOLLESI 
SOPIVIMMAT VÄRIT, JOTK A SUOJAAVAT 
K ATTOMATERIAALEJA ILMASTON 
RASITUKSELTA.

Tikkurilalla on laaja ja laadukas valikoima erilaisia 
tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sinua löytämään 
oikean värin oikeaan paikkaan. 

Värin 
valinnan 
ABC

Katot-värikartta
Tutustu myymälässä Tikkurilan suosituimpiin  kattoväreihin.  
Värimallit on tehty aidoille huopa-, betonitiili- ja peltialustoille: 
· 3 suosituinta Kilpi Huopakattomaalin värimallia 
· 5 Kilpi Tiilikattomaalin värimallia 
· 10 suosituinta peltikaton värimallia

MYYMÄLÄSSÄ: Katot-värikartta ja värimallit.

PANSSARIPESU
Peltikattojen esikäsittelyaine ennen maalausta. Poistaa 
tehokkaasti lian ja maalin tartuntaa heikentävät suoja-aineet.

KILPI KATONPUHDISTAJA
Biohajoava puhdistusaine, joka puhdistaa katon puolestasi. 
Soveltuu tiili-, huopa- ja peltikatoille. Helppo ja nopea. Jätetään 
katolle vaikuttamaan. Ei tarvitse pestä pois. Katto puhdistuu 
säärasituksen vaikutuksesta vähitellen itsekseen.

HOMEENPOISTO
Tehokas esikäsittelyaine homeisille puu- ja kiviainespinnoille 
ennen pintakäsittelyä. Helppokäyttöinen pesuainetiiviste.

Kilpi Tiilikattomaalin valmisvärit: 



1. VALITSE OIKEA TUOTE.
Sopivin maali valitaan aina kattomateriaalin mukaan. Tiili-, huopa- ja peltikatoille on omat maalinsa.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.
Maalin väri valitaan yleensä kattopinnoitteen alkuperäisen värin mukaan.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.
Laske paljonko tarvitset kattomaalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta maalikaupasta. 
Tarvittavan kattomaalin menekin saat kertomalla katon pituuden leveydellä. Muista laskea mukaan vesikourut, 
syöksytorvet, suojapellit ja muut maalattavat pinnat. Jaa neliömäärä tuotteen etiketissä olevalla riittoisuusarvolla. 
Aaltoileva pinta kerrotaan lopuksi 1,5:llä.

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O. 
Käytä asianmukaisia työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää 
maalia. Siveltimissä on suuria eroja ja ne vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Siveltimeksi suosittelemme 
Tikkurilan Kattomaalisivellintä T6. Varsinkin vesiohenteisia tuotteita tulee sivellä riittävän pehmeä- ja joustavahar-
jaksisella siveltimellä. Käytä turvavaljaita ja turvaköyttä työskennellessäsi katolla.

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.
Suojaa ympäristö, kuten ikkunat ja suoraan räystään alla olevat istutukset pesu- ja maaliroiskeilta. 

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.
Tarkista vesikourujen, syöksytorvien, suojapeltien ja vastaavien kohteiden kunto ennen maalausta. Maalattavan 
pinnan pitää on puhdas ja kunnossa. Maali ei pysy likaisessa ja huonokuntoisessa alustassa eikä peitä huonosti 
tehtyjä pohjatöitä. Vältä katon maalaustyötä pahimpana puiden siitepölyaikana.

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
Lue aina huolella maalin etiketti ennen kuin ryhdyt työhön. Tutustu myös katon maalausohjeisiin ja tuotteen 
tuoteselosteeseen. 

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.
Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia. 
Anna peltisaumojen ja liitosten kuivua kunnolla pesun jälkeen. Maalaa peltitaitossaumat huolellisesti esim. jo 
edellisenä päivänä ennen varsinaista maalausta. Käytä kattopintojen maalauksessa sivellintä. Tasaisille peltipin-
noille maalin voi ensin levittää telalla, mutta pinta on tasoitettava välittömästi sivellen.

9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.
Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin 
kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä. Varaa riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna 
suurta yhtenäistä pintaa varten, sillä eri valmistuserien välillä saattaa olla pieniä värieroja. Maalia kannattaa 
varmuuden vuoksi varata hieman yli arvioidun määrän. Käytä valmistajan suosittelemaa ohennetta, sillä väärä 
ohenne saattaa pilata koko maalierän.

10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.
Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin 
etiketistä.

H
U

OLLA TYÖVÄLIN
EET

H
ÄVITÄ OIKEAOPPIS

ES
TI

KIERRÄTÄ PURKKI

10-20 VUOTTA

Kun maalaustyö on valmis
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HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN K ÄSITTELY ON VALMIS 
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN 
KUNNIALLA MAALIIN: 

katon käsittelyn 
kultaista sääntöä

Maalausvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä 
uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet 
voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset 
tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen 
käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa 
puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa 
ja hävitä pesuseos asianmukaisesti. 

Ylijäämämaalin hävittäminen
Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia 
ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita 
märkä maalijäte Sortti-asemille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä 
huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta: 

tikkurila.fi/kierratys

Maalipurkin kierrätys
Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti 
tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän 
kierrätyspisteen osoitteesta: 

kierratys.info

MUISTA! Katon huoltomaalausväli
Tarkkaile katon kuntoa vuosittain. Kattopinnoille kertyy sammalta, levää 
ym. kasvustoa, joka on hyvä pestä ja poistaa säännöllisesti. Kaikille 
kattopinnoille käy Kilpi Sammaleenpoistaja. Tarvittaessa rikkoontuneita 
vanhoja tiiliä voit korvata uusilla. Katon huoltomaalausväli on yleensä 
10-20 vuotta. 
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