
RK Tiilikattomaali
Vesiohenteinen tiilikattomaali läpivärjättyjen ja tehdasmaalattujen betonitiilikatteiden maalaamiseen. 

Elämä täynnä värejä

 Erinomainen peittokyky ja   

 värin kesto

 Ei vaadi erillistä pohjustusta 

 Kuivuu nopeasti

 Hyvä ruiskutettavuus

 UUTUUS!



Tiilikatto on yksi Suomen suosituimmista katemateriaaleista. 

Oikein huollettuna tiilikatto on kestävä ja pitkäikäinen katema-

teriaali, jonka keskimääräinen elinikä Suomen oloissa on noin 

50–70 vuotta. Jos kattoa ei huolleta säännöllisesti, alkaa katto-

pinnoille kerääntyä likaa ja epäpuhtauksia, jotka ovat erinomai-

sia kasvualustoja sammaleelle ja jäkälälle. Sammaleen juuret 

tunkeutuvat kattotiilen huokoiseen rakenteeseen ja johtavat 

kosteutta kattotiilen sisään. Lämpötilojen vaihtelujen seurauk-

sena kattotiili alkaa rapautua. 

RK Tiilikattomaali on kehitetty erityisesti betonitiilikattojen 

huoltomaalaukseen, vesikatteen ankarat sää- ja ympäristöolo-

suhteet huomioiden. RK Tiilikattomaali suojaa tehokkaasti tiiltä 

kosteudelta ja vähentää siten katteen rapautumista sekä kas-

vuston muodostumista. Maali pidentää tiilikaton käyttöikää ja 

talon ulkonäkö kohenee merkittävästi. Näyttävä tiilikatto nos-

taa aina myös talon arvoa.

RK Tiilikattomaali suojaa 

tehokkaasti tiiltä kosteudel-

ta ja vähentää katteen ra-

pautumista sekä kasvuston 

muodostumista. Tiilikaton 

maalaus kohentaa katon 

ulkonäköä ja suojaa tiilen 

pintaa.

Katto on talon viides julkisivu – tiilikaton 
maalaus pidentää katon ikää

Saatavilla suosituimmat kattotiilivärit: Musta, Grafiitinharmaa, Vanha Kupari, Tiilenpunainen ja Raudanpunainen. 
Valmistuksessa on käytetty erittäin hyvin auringon UV-säteilyä kestäviä epäorgaanisia rautaoksidipigmenttejä.

Esitteen värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista.

Musta Grafiitinharmaa Vanha Kupari Tiilenpunainen Raudanpunainen
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RK Tiilikattomaali
Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen tiilikattomaali 

betonitiilikatteiden huoltomaalaukseen. Soveltuu 

sekä tehdasmaalattujen että läpivärjättyjen beto-

nikatteiden maalaukseen. Suojaa tehokkaasti tiiltä 

kosteudelta ja vähentää katteen rapautumista sekä 

kasvuston muodostumista. Kestää hyvin säärasituk-

sia ja säilyttää värin pitkään.

Maalaustarvikeryhmä:  419 (RT-luokitus)

Riittoisuus:  3-7 m2/l

Kiiltoryhmä:  Täyshimmeä, 6

Seuraava käsittely:  8 h

Värisävyt:  Musta, Grafiitinharmaa,    

 Vanha kupari, Tiilenpunainen 

 ja Raudanpunainen  

Pakkauskoot:  9L ja 18L
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Elämä täynnä värejä

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon ikää 

PINNAN ESIKÄSITTELY
Kattotiilet puhdistetaan irtoavasta aineksesta, sammaleesta ja jäkälästä, jonka jälkeen tiilet pestään Eskaro 
Julkisivu- ja homepesulla. Puhdistetut pinnat huuhdellaan huolellisesti mieluiten kuumalla vedellä ja anne-
taan kuivua hyvin. 

Korkeapainepesussa tulee välttää rakenteiden vaurioittamista. Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on 
noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 
863/2010.
 
POHJAMAALAUS
RK Tiilikattomaali ohennetaan pohjamaalauksessa 40 % vedellä. Ohennettu maali tulee sekoittaa huolellises-
ti ennen maalaustyön aloittamista. Pohjamaalaus suoritetaan kertaalleen siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapai-
neruiskutuksessa suositeltava suutinkoko on 0,018”- 0,023”. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja 
ehjä.

PINTAMAALAUS
Pintamaalaus suoritetaan kertaalleen ohentamattomalla, tai 5-10 % ohennetulla RK Tiilikattomaalilla aikai-
sintaan 8h kuluttua pohjamaalauksesta. Maali voidaan levittää siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruis-
kutuksessa suositeltava suutinkoko on 0,018”- 0,023”. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä. 
Erityisen hauraita tiiliä käsiteltäessä suositellaan pohjamaalausta kahteen kertaan 40 % ohennettuna, jonka 
jälkeen pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla RK Tiilikattomaalilla.

MAALATUN PINNAN HOITO
Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestä-
vyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Lopullisen kestävyytensä saavuttaneet likaantu-
neet pinnat voidaan puhdistaa Eskaro Maalarinpesulla. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa käyttäen 
vahvempaa seosta. Puhdistettu maalipinta huuhdellaan pesun jälkeen vedellä.

Paras maalaussää on puolipilvinen tai pilvinen poutasää, jolloin lämpötila on yli + 10 °C ja ilman suhteellinen kosteus 

reilusti alle 80 %. Älä maalaa auringon paahtamaa (yli 50 °C) kattoa. Vältä maalausta myös silloin, kun sateen uhka on 

olemassa. Lopeta maalaus riittävän ajoissa (kosketuskuiva 2 h), eli noin kaksi tuntia ennen iltakasteen muodostumista.
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