
ORMAX SIISTI KATTO  

Helppokäyttöinen Ormax SIISTI KATTO soveltuu tiili-, huopa-, pelti- ja 

mineriittikatoille. SIISTI KATTO poistaa tehokkaasti lian, levän, sammal- ja 

jäkäläkasvuston ja ennaltaehkäisee pitkäaikaisesti uuden syntymistä.  

Pesuaine soveltuu erinomaisesti koko katon käsittelyyn ja on erittäin 

helppokäyttöinen ja nopea levittää. 

Pesuaine on biohajoavaa ja turvallista käyttää ohjeen mukaan. SIISTI KATTO 

soveltuu myös pihakivien ja sokkeleiden käsittelyyn. 

KÄYTTÖOHJE 

Paras sää pestä katto on pilvipouta. SIISTI KATON tulisi saada vaikuttaa katolla huuhtoutumatta pois 

vähintään muutamia tunteja, mielellään vuorokausi. Voimakkaalla auringonpaisteella aine voi kuivua liian 

nopeasti ja se vaikeuttaa imeytymistä tiilen pintaan. Kova tuuli voi hankaloittaa aineen tasaista levitystä. 

Käytä suojakäsineitä ja –laseja. Suosittelemme myös suojapuvun käyttöä. 

Valmista liuos seuraavan ohjeen mukaisesti: 

Pesuala 150m2 
1 : 5. Sekoita 1 litra pesuainetta 5 litraan vettä = 30 litraa valmista liuosta 
 
Pesuala 100m2 
1 : 3. Pahoin likaantuneille pinnoille. Sekoita 1 litra pesuainetta 3 litraan vettä = 20 litraa valmista liuosta 
 

Varmista, että käsiteltävä pinta on kuiva.  

Poista katolta helposti irtoava sammalkasvusto ja irtolika (lehdet, havunneulaset) harjaamalla tai 

lehtipuhaltimella.  

Levitä laimennettu liuos katolle. Helpoin tapa levittää liuos on käyttää matalapaineruiskua. Voit käyttää 

levityksessä myös sientä tai sivellintä. 

Kiinnitä erityistä huomiota aineen levittämisessä tiilen alareunaan sekä kohtiin, joissa on runsaammin 

kasvillisuutta. 

Katto puhdistuu kasvillisuudesta seuraavien viikkojen aikana ja on suojattu kasvillisuutta vastaan jopa 

vuosiksi eteenpäin. 

Huomioithan myös, että samalla kannattaa putsata sisätaitteet sekä rännit liasta ja roskasta. 

HUOMIOITAVAA 

Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta, terasseja tai ulkokalusteita. Tarpeettomia roiskeita tulee 

välttää. Välittömässä läheisyydessä olevat kohteet ja kasvit voidaan suojata ennen pesuaineen käyttöä 

esimerkiksi suojamuovilla. 



MONTA TAPAA PUHDISTAA, PESTÄ JA SUOJATA: 
 
Helpoin tapa puhdistaa ja suojata Siisti Katto 
Tehokas pesu    Tehopesu  
Tehokas pesu  ja suojakäsittely Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto 
Erittäin hoitamattomalle katolle  Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu + kuivaus + Siisti Katto 
Maalausta edeltävä pesukäsittely Siisti Katto + vaikutusaika + Tehopesu 

 

Mikäli katto maalataan, käsittele katto ensin Ormax SIISTI KATOLLA ja anna vaikuttaa kolme vuorokautta. 

Pese tämän jälkeen Ormax TEHOPESULLA. Katon maalauksessa lopputulos riippuu aina katon iästä, pinnan 

rakenteesta, huokoisuudesta ja puhtaudesta. 

 

 


