
                                                             

 

 
Poradur 2K HS Tectum Työselostus 
 
 
 
Käytettävät materiaalit 
 
PORADUR 2K HS Tectum on kattomaalaukseen kehitetty, erikoishartseihin perustuva, kaksikomponenttinen 
polyuretaanimaali. Maali soveltuu sekä uusien sinkittyjen peltikattojen maalaukseen että vanhojen 
kuluneiden maalipintojen huoltomaalaukseen. 
PORADUR  2K HS Tectum tarttuu hyvin monille pintamateriaaleille, kuten raudalle, teräkselle, sinkitylle ja 
galvanoidulle pellille, alumiinille, tiilelle, betonille, mineriitille ja kovamuoville.  
Poradur 2K HS Tectum muodostaa elastisen, korroosiolta ja UV-säteilyltä sekä mekaanisilta rasituksilta 
suojaavan pinnan, joka pidentää katon käyttöikää merkittävästi. Maali on kehitetty toimimaan luotettavasti 
vaihtelevissakin sääolosuhteissa. 
 
PORADUR 2K HS Tectum maalissa käytetään kovettajana PORADUR H-Ero kovettajaa suhteessa 4:1. 
Aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä suositellaan nopeaa kovettajaa, PORADUR H-Rapid, jota käytetään 
samalla kovettajasuhteella. Maalausvälineiden puhdistukseen ja tarvittaessa maalin ohentamiseen käytetään 
PORADUR Dilux akryyliohenninta. Korkeapaineruiskulla maalattaessa maalia ei yleensä tarvitse ohentaa. 
Siveltimellä maalattaessa maaliin voidaan tarvittaessa lisätä ohenninta n. 5-15%. 
 
 
 
Maalin keskeiset ominaisuudet 
 
Maali kuivuu +20°C:ssa ja 80 µm kalvonpaksuudella pölykuivaksi noin tunnissa ja kosketuskuivaksi noin 2 
tunnissa. Maalin ylimaalausaika (märkää märälle) on 15-30 minuuttia.  
 
Suositeltava varoaika maalaustyön lopettamiselle ennen sateen alkamista on normaali olosuhteissa n. yksi 
tunti. Suositeltava varoaika ennen iltakasteen laskeutumista on vähintään kaksi tuntia. Mikäli sade tai 
kasteen laskeutuminen tapahtuu lyhyemmällä varoajalla, saattaa maalin pintaan muodostua vaaleita läikkiä. 
Varsinainen maalikerros säilyy kuitenkin ehjänä, joten sateella tai kasteella ei ole vaikutusta maalikerroksen 
suojaavuusominaisuuksiin. Vaaleammiksi jääneiden alueiden korjaus tehdään myöhemmin harsottamalla 
ohut maalikerros kuivalle maalipinnalle. 
 
Maalin kovettuminen tapahtuu normaalisti ilman suhteellisen kosteuden (RH) ollessa n. 20-90 % ja ilman 
lämpötilan –5°C:een yläpuolella. Maalattavan pinnan lämpötilan maksimisuositus on noin +80°C. 
Maalattavan pinnan on aina oltava puhdistettu ja kuiva. 
 
Maalin tartuntalujuus teräkselle on n. 15-20 MPa. 
  
Maalille voidaan myöntää projektikohtainen ja erikseen sovittava materiaalitakuu, jonka edellytyksenä on 
RYL-työohjeistuksen mukaisesti suoritettu esikäsittely ja maalausurakointi. 
 
 
 
Työselostus sinkitylle peltikatolle 
 
Sinkitty peltikatto voidaan maalata Poradur 2K HS Tectumilla tarvittaessa jo ensimmäisenä asennusvuotena. 
Tällöin tuore sinkitty pinta pestään huolellisesti likaa, rasvaa ja muita jäämiä poistavalla alkalisella 
pesuaineella. Alkalinen pesuaine huuhdotaan huolellisesti ja sinkitty pinta käsitellään tämän jälkeen 
happamalla pesuaineella (esimerkiksi Rust Cleaner tai vastaava), joka parantaa levitettävän maalin 
tartuntaa. Pesun jälkeen katto huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä ja annetaan kuivua täysin kuivaksi. 
 
Kuivalle pellille levitetään ensin ohut harsokerros Poradur 2K HS Tectum kattomaalia siten, että 
kerrospaksuudeksi muodostuu n. 30 µm (kuivakalvo). Levitys tehdään yleensä korkeapaineruiskulla, mutta 
maalaaminen on mahdollista toteuttaa myös telalla tai siveltimellä. 
 



                                                             

 

Kuivuneen harsokerroksen päälle levitetään seuraavassa vaiheessa (normaaliolosuhteissa n. 15 minuutin 
kuluttua harsotuksesta) peittävä kerros Poradur 2K HS Tectum kattomaalia siten, että yhteenlaskettu 
kerrospaksuus (harso + peittävä kerros) on vähintään 80 µm (kuivakalvo). Tällä työmenetelmällä maalin 
käytännön menekki on n. 4,5-5,5 m2/ltr riippuen kattopellin kuvioinnista ja vallitsevista olosuhteista sekä 
levitysmenetelmästä. 
 
 
Työselostus vanhalle huoltomaalattavalle peltikatolle 
 
Huoltomaalattavassa kohteessa työ aloitetaan vanhan maalipinnan ja katon kunnon kartoituksella ja 
huolellisella puhdistuksella. PORADUR 2K HS Tectum on yhteensopiva lähes kaikkien vanhojen maalien 
kanssa, mutta yhteensopivuuden varmistamiseksi suositellaan yksinkertaistettua testiä PORADUR Dilux 
akryyliohentimella. Vanha maalipinta (noin 10 cm x 10 cm) kostutetaan reilusti ohentimella ja yhteensopivuus 
varmistetaan 15 minuutin kuluttua. Mikäli vanha kattomaali ei reagoi voimakkaasti (kiehumista muistuttava 
kupliminen) tai irtoa, PORADUR 2K HS Tectum soveltuu huoltomaalaukseen ko. vanhan maalipinnan päälle.  
 
Katto pestään aluksi painepesimillä käyttäen riittävää painetta (>200 bar) ja vesimäärää. Katon ollessa hyvin 
likainen voidaan käyttää myös pesuainetta, joka tulee huuhdella huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Kaikki 
hilseillyt ja irtoava vanha maali sekä mahdollinen irtoruoste poistetaan. Tarvittaessa käytetään mekaanisia 
puhdistusmenetelmiä kuten harjaamista, hiontaa tai kaavintaa. Puhdistuksen jälkeen katon annetaan kuivua 
täysin kuivaksi. 
 
Mikäli katon pohjatöissä havaitaan ruosteisia kohtia, ne puhdistetaan mekaanisesti metallipuhtaiksi 
(puhdistuksen tulee vastata St2 luokan puhdistusastetta), minkä jälkeen paljas metalli suojamaalataan joko 
PORADUR  2K HS Tectum Kattomaalilla tai erillisellä ruostesuojapohjamaalilla, esim. PORADUR 2K HS 
Poradex tai PORADUR 2K HS Gardi. Ruostesuojapohjamaalausta suositellaan erityisesti ankarissa 
korroosiorasitusoloissa, vaikeasti ruostuneissa kohteissa tai kohteissa, joita olosuhteista johtuen ei päästä 
puhdistamaan St2-tason mukaisesti. 
 
Ongelmakohtien paikkaamisen jälkeen katolle levitetään ensin ohut harsokerros Poradur 2K HS Tectum 
kattomaalia siten, että kerrospaksuudeksi muodostuu n. 30 µm (kuivakalvo). Levitys tehdään yleensä 
korkeapaineruiskulla mutta tarvittaessa myös telalla tai siveltimellä. 
 
Kuivuneen harsokerroksen päälle levitetään seuraavassa vaiheessa peittävä kerros Poradur 2K HS Tectum 
kattomaalia siten, että yhteenlaskettu kerrospaksuus (harso + peittävä kerros) on vähintään 80 µm 
(kuivakalvo). Tällä työmenetelmällä maalin käytännön menekki on n. 4,5-5,5 m2/ltr riippuen kattopellin 
kuvioinnista ja vallitsevista olosuhteista sekä levitysmenetelmästä. 
 
 

       

 

 


