
EVERCRYL KATTOTIIVISTEMASSA ULKOKÄYTTÖÖN  

PATRUUNA 

VÄRI: KIRKAS 

 

Evercryl on hartsipohjainen kuituvahvistettu tiivistysmassa. 

Tiivistää vedeltä välittömästi myös märillä pinnoilla ja vesisateessa. 

Toimii jopa pakkasessa (suositus max. -5°C). 

Kuituvahvistus mahdollistaa siloituskyvyn jopa 10mm raoille, repeämille ja rei’ille 

yhdellä levityskerralla. 

Voidaan käyttää myös vettä kerääville alueille varmistukseksi kermisaumoihin ja 

liitoksiin. 

Kuivuu kovahkoksi, mutta elastiseksi. 

Ei tarvitse pohjustetta. 

 

KÄYTTÖKOHTEET: 

Katot, sadevesijärjestelmät, kermiasennukset ja –korjaukset. 

Soveltuu kaikille kattomateriaaleille kuten bitumi, kermit, asfaltti, metallit, liuskeet, betoni, 

tiilet, lyijy, PVCu, muovi, kupari ja sinkki. 

 

KÄYTTÖ: 

Pintojen tulee olla kiinteitä ja puhtaita, ei pölyä tai muuta likakertymää, joka estää tartuntaa. 

Poista mahdollinen home- ja leväkasvusto Everbuild pesuaineilla. Massa ei korjaa katon 

mahdollista rakenteellista ongelmaa. Käytä tarvittaessa Everbuild bitumitiivistesarjan tuotteita 

isompiin korjauksiin. Uudet metallipinnat käsitellään rasvanpoistoaineella. Poista mahdollinen 

ruoste tai tee ruosteenestokäsittely tarvittaessa. 

Leikkaa patruuna auki, älä vahingoita kierteitä. Kiinnitä suutin ja levitä hitaasti puristimella reilu 

kerros massaa. Käytä tarvittaessa pensseliä apuna. Massa voidaan tarvittaessa levittää 

useampana kertana mikäli korjataan isoja rakoja. Anna massan kuivua 24 tuntia levitysten 

välillä. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen lakkabensiinillä. VOC pitoisuus: 8-24,99%. 

UN1133. Syttyvää.  

 

VARASTOINTI: 

Tiiviisti suljettuna viileässä ja kuivassa tilassa +5… +25°C. 

Säilyvyys 24 kk. 

 

Caupo Group Oy 

(Tämä teksti on kopio pakkauksen tuoteselosteesta.) 

 

  

 



EVERCRYL KATTOTIIVISTEMASSA ULKOKÄYTTÖÖN  

PURKKI 

VÄRI: KIRKAS 

 

Evercryl on hartsipohjainen kuituvahvistettu tiivistysmassa. 

Tiivistää vedeltä välittömästi myös märillä pinnoilla ja vesisateessa. 

Toimii jopa pakkasessa (suositus max. -5°C). 

Kuituvahvistus mahdollistaa siloituskyvyn jopa 10mm raoille, repeämille ja rei’ille 

yhdellä levityskerralla. 

Voidaan käyttää myös vettä kerääville alueille varmistukseksi kermisaumoihin ja 

liitoksiin. 

Kuivuu kovahkoksi, mutta elastiseksi. 

Ei tarvitse pohjustetta. 

 

KÄYTTÖKOHTEET: 

Katot, sadevesijärjestelmät, kermiasennukset ja –korjaukset. 

Soveltuu kaikille kattomateriaaleille kuten bitumi, kermit, asfaltti, metallit, liuskeet, betoni, 

tiilet, lyijy, PVCu, muovi, kupari ja sinkki. 

 

KÄYTTÖ: 

Pintojen tulee olla kiinteitä ja puhtaita, ei pölyä tai muuta likakertymää, joka estää tartuntaa. 

Poista mahdollinen home- ja leväkasvusto Everbuild pesuaineilla. Massa ei korjaa katon 

mahdollista rakenteellista ongelmaa. Käytä tarvittaessa Everbuild bitumitiivistesarjan tuotteita 

isompiin korjauksiin. Uudet metallipinnat käsitellään rasvanpoistoaineella. Poista mahdollinen 

ruoste tai tee ruosteenestokäsittely tarvittaessa. 

Sekoita massa huolellisesti ennen käyttöä ja levitä pensselillä tai telalla. Riittoisuus 1-2kg/m2. 

Massa voidaan tarvittaessa levittää kahtena kerroksena vaativissa tapauksissa (odota 2-3 päivää 

ensimmäisen levityksen jälkeen). Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen lakkabensiinillä. 

VOC pitoisuus: 25-50%. UN1133. Syttyvää. 

 

VARASTOINTI: 

Tiiviisti suljettuna viileässä ja kuivassa tilassa +5… +25°C. 

Säilyvyys 24 kk. 

 

Caupo Group Oy 

(Tämä teksti on kopio pakkauksen tuoteselosteesta.) 

 

    


