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Protan katuse renoveerimissüsteemid

Protan ühekihilised katusekatted võimaldavad teostada
mitmekesiseid katuste renoveerimisprojekte.
Katuse renoveerimiseks võib olla palju põhjuseid, mõnda
neist on kirjeldatud allpool:
Üheks peamiseks eesmärgiks on kaitsta hoonet
lagunemise ja kahjustuste eest kuna olemasoleva
katusekatte kasutusiga on jõudnud lõpule.
Teiseks põhjuseks võib olla vajadus uuendada katusekonstruktsiooni seoses soojustuse paksuse ja
kvaliteediga.
Paljude vanade hoonete soojapidavus ei vasta
tänapäeval kehtivatele miinimumnõuetele.
Soojapidavuse tõstmine lisasoojustuse paigaldamise
näol renoveerimise käigus säästab energiat ja on pikas
perspektiivis isetasuv tänu kokkuhoiule küttekuludelt.

Olemasoleva katuse ekspertiis:
Renoveerimise puhul sõltub uue katusesüsteemi
toimimine suurel määral olemasoleva katuse kvaliteedist.
Igale renoveerimisprojektile tuleb teostada ekspertiis, et
hinnata vana katuse niiskusesisaldust, tuvastada
võimalikke vigu projektis ja määrata kindlaks faktorid,
mis avaldavad mõju uue katusesüsteemi
projekteerimisele, sealhulgas olemasolevate kihtide
laminaarne tugevus.
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Samuti on tänapäeval üha rohkem ja rohkem tavaks
kasutada katusepindasid terrasside ning katusaedadena.
Olemasolevate lamekatuste uuendamine sellisel viisil on
jätkuvalt tõusev trend.
Mõnikord võib osutuda vajalikuks katusekattematerjal välja
vahetada kahjustuste tõttu, mille põhjusteks on kas halb
projekt või paigaldus, mehaanilised vigastused, ebapiisav
hooldus või loetletud põhjuste koosmõju.
Katuse renoveerimine võidakse ette võtta ka hoone
kasutusotstarbe muutumisel, nt. kaubandus-/tööstushoonest
eluhooneks või laohoonest külmhooneks jne.
Samuti ka hoone laiendamise või ümberehitamise käigus.

Ekspertiisi käigus tuleb hinnata ka kandekonstruktsiooni,
soojustuse ja vana katusekatte seisukorda. Samuti on väga
oluline inspekteerida selliseid aluseid nagu näiteks vana
terasplekk, alumiinium ja kergbetoonvalu.
Kandelagesid tuleb inspekteerida ka selleks, et määrata nende
võime kanda lisakoormust renoveerimistööde käigus, k.a.
materjalide ladustamine katusel. Samuti peab
renoveerimistööde teostaja hoolikalt üle vaatama kõik
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olemasolevad veepidavuse seisukohast olulised detailid
nagu ääre- ja parapetiplekid, läbiviigud, katusekaevud
ning kontrollima katusepindasid võimalike
veekogunemiskohtadega seoses jms.
Kandva profiilpleki puhul on piiravaks teguriks selle
läbipaine ning seda tuleb hinnata ka seoses kinnitite
väljatõmbeväärtusega. Puit- ja teiste degradeeruvate
aluste kvaliteeti ning kinnitite väljatõmbeväärtust nendest
tuleb alati hoolikalt kontrollida. Enne uue katusesüsteemi
paigaldamist tuleb aluse vettinud või katkised osad uute
materjalidega asendada. Soojustusplaadid tuleb välja
vahetada, kui need on märjad või lagunenud. Arvesse
tuleb võtta ka soojustusplaatide ja katusekatte kokkusobivust.
Ebapiisava tihedusega aurutõkkekihi korral tuleb
teostada U-väärtuse ja kondenseerumisriski analüüs,
seda nii olemasoleva katusekonstruktsiooni kohta kui ka
paigaldatavat lisasoojustust arvesse võttes.
Vanad ääre-, parapeti- ja muud plekkdetailid on
soovitatav välja vahetada isegi juhul kui need on heas
korras.
Süsteemi valik:
Vana katuse ekspertiis selgitab välja olemasoleva
katusekonstruktsiooni tehnilised võimalused ja piirangud
renoveerimiseks. Nendele faktidele toetudes hinnatakse
alternatiivseid projektlahendusi võttes arvesse ka hoone
omaniku ja arhitekti nõudmisi.
Vanad kruusaga koormatud katused:
Olemasoleva kruusaga koormatud katuse võib
sama süsteemi rakendades uuesti paigaldada, see
kehtib ka kõikide teiste kaitstud katusekonstruktsioonide kohta. Selleks, et kindlustada toimiv
veeäravool, on soovitatav vana kruusa uuesti
kasutamisel sellest eemaldada (välja pesta) muld
jms. Alternatiivse lahendusena võib kruusaga
koormamise renoveerimisel asendada mehaanilise
kinnitusega. Kui kandekonstruktsioon võimaldab, siis
võib katuse ümber ehitada terrassiks või katusaiaks.

KRUUS

Vanad mehaaniliselt kinnitatud katused:
Vana mehaaniliselt kinnitatud katus paigaldatakse
uuesti tavaliselt samal viisil, kuid kinnitus peab olema
vastavuses uuendatud tuulekoormusstandardiga.
Sõltuvalt kandelaest, on võimalik rakendada ka
kaitstud katusesüsteemi. Katustel, mille aluskonstruktsioon on õhutihe ja olemasoleva
katusekatte kinnitustugevus (laminaarne tugevus)
piisav, võib kasutada vaakumpaigaldust. Vana
katusekate võib nõuda lisakinnitust vastavalt
kehtivale tuulekoormusstandardile.

KEEVISLIIDE
PROTAN SE
MIGRATSIOONITÕKE
VANA KATUSETÕKE
SOOJUSTUS

KANDEKONSTRUKTSIOON

Vanad liimitud katused:
Kui olemasolev liimitud katus kaetakse uuesti
lausliim-süsteemi rakendades, tuleb põhjalikult
inspekteerida vana katte koormustaluvusvõimet
(nakketugevust).
Koormustaluvuse kindlustamiseks võib enne uue
katusekatte paigaldamist osutuda vajalikuks vana
katte osaline mehaaniline kinnitamine.
Alternatiivlahenduseks on juhul, kui paigaldatakse
lisasoojustus, kinnitada see mehaaniliselt ja liimida
uus katusekate selle külge. Sellises konstruktsioonis
toimib lisasoojustuskiht ka katusepinda tasandava
kihina.
Liimitud katuste uuestipaigaldamisel võib osutuda
sobivaks ka vaakumkatusesüsteem, juhul kui
aluskonstruktsioon vastab õhutiheduse osas
nõuetele.
Üheks alternatiiviks vana liimitud katuse renoveerimisel on veel ka mehaaniline kinnitussüsteem, juhul
kui aluspind seda võimaldab.
Kaitstud katusesüsteemide kasutusvõimalus sõltub
konstruktsiooni kandevõimest.

PROTAN G

MIGRATSIOONITÕKE
VANA KATUSETÕKE
SOOJUSTUS
KANDEKONSTRUKTSIOON

Lisasoojustuse planeerimisel võib piiravaks teguriks
osutuda parapeti kõrgus ning tähelepanu tuleb pöörata
ka olemasolevate uste, akende jms. kõrgusele, mis võib
osutuda ebapiisavaks, et teostada nõuetekohased
ülespöörded, arvestades potentsiaalset veetaset katusel.

BETOONPLAADID
EKSTRUDEERITUD
POLSTÜREENIST KLOTSIDEL
SOOJUSTUS (XPS)
MIGRATSIOONITÕKE
PROTAN G
MIGRATSIOONITÕKE
VANA KATUSETÕKE
SOOJUSTUS
AURUTÕKE
KANDEKONSTRUKTSIOON
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Eralduskihid:
Eralduskihtide kasutamise vajaduse määrab olemasoleva
katusekatte tüüp ja seisukord, juhul kui see otsustatakse
säilitada.

Liugekihid
Paigaldatakse kahe kihi vahele nendevahelise hõõrdumise
vältimiseks.
Tasanduskihid
paigaldatakse kahe kihi vahele esteetilistel eesmärkidel, et
kompenseerida aluspinna mõningasi ebatasasusi.
Erinevad materjalid nõuavad erinevat tüüpi migratsioonitõkkeid ning neid tuleb kasutada vastavalt Protani poolt antud
juhistele.

Keskkonnasäästlikkus:
Ressursside optimaalseks ärakasutamiseks soovitab Protan
enne uue katusekatte paigaldamist vana kate eemaldada ja
ümber töödelda.
Protan on ühinenus ESWA (European Single Ply
Waterproofing Association)
vabatahtliku kokkuleppega ning
on kasutusele võtnud polümeerkatete ümbertöötlussüsteemi.
Vana katusekatte eemaldamine vähendab võimaliku
tulekahju korral ka katusekonstruktsioonis vabaneva
soojusenergia hulka. Tulekahju korral on bituumenkatte
arvukad kihid märkimisväärseks ohuallikaks!
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Antud tehnilistes andmetes sisalduv informatsioon on täpne. Siiski e võta Protan AS endale kohustusi või vastutust ükskõik missuguste vigade või eksimuste, või mistahes tagajärgede eest.

Migratsioonitõkked
paigaldatakse kahe kihi vahele keemilise vastasmõju
vältimiseks.

Tootja: Protan AS, Norra
Protan toodete maaletooja Maleko AS
Laki 14a Tallinn 10621
Tel. 6644 950 Faks 6644 951
www.maleko.ee
Kõiki eespool nimetatud süsteeme on üksikasjaliselt kirjeldatud “Kaitsmata Protan kattega
katus” ja “Protan kaitstud katused” süsteemi spetsifikatsioonides.

