
ORMAX TEHOPESU  

Ormax TEHOPESU soveltuu tiili-, huopa-, pelti- ja mineriittikatoille. Se poistaa 

tehokkaasti lian, levän, sammal- ja jäkäläkasvuston sekä noen ja rasvan.  

Pesuaine soveltuu käytettäväksi koko katon käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti 

paikallisesti erittäin sammaloituneisiin tai likaisiin kohtiin, kuten savupiipun tai 

liesituulettimen poistoputken ympäristöt. 

Pesuaine on biohajoavaa ja turvallista käyttää ohjeen mukaan. TEHOPESU soveltuu myös pihakivien ja 

sokkeleiden käsittelyyn. 

KÄYTTÖOHJE 

Suojaa välittömässä läheisyydessä olevat kohteet, kuten terassit, ulkokalusteet ja kasvit ennen pesuaineen 

käyttöä esimerkiksi suojamuovilla, sillä pestessä likavettä voi roiskua ympäristöön. 

Paras sää pestä katto on pilvipouta. Voimakkaalla auringonpaisteella aine voi kuivua liian nopeasti. Kova 

tuuli voi hankaloittaa aineen tasaista levitystä.  

Käytä suojakäsineitä ja –laseja. Suosittelemme myös suojapuvun käyttöä. 

Valmista liuos seuraavan ohjeen mukaisesti: 

Pesuala 175m2 
1 : 5. Sekoita 1 litra pesuainetta 5 litraan vettä = 30 litraa valmista liuosta 
 
Pesuala 120m2 
1 : 3. Pahoin likaantuneille pinnoille. Sekoita 1 litra pesuainetta 3 litraan vettä = 20 litraa valmista liuosta 
 

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

lehtipuhaltimella.  

Kastele katto puhtaalla vedellä ja levitä laimennettu liuos alue kerrallaan matalapaineruiskulla. Voit käyttää 

levityksessä myös sientä tai sivellintä.  Anna vaikuttaa noin 20 min, jonka aikana tehosta pesutulosta 

harjaamalla. Vaikutusajan aikana aine irrottaa sitkeää kasvustoa ja mahdollistaa sen poisharjaamisen. 

Huomaa, että pesuaine ei saa kuivua katolle ennen huuhtelua. Tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen 

pesuaineliuoksella. 

Pese katto painepesurilla (tai vesiletkulla samaan aikaan harjaten) puhtaalla vedellä ylhäältä alaspäin. Ole 

erityisen varovainen läpivientien, sisätaitteiden ja ylösnostojen kohdalla, jotta vettä ei kulkeudu 

tarpeettomasti aluskatteelle. 

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

HUOMIOITAVAA 

Varmista että aluskate ja sen läpiviennit on kunnossa, jottei mahdollinen aluskatteelle joutuva vesi 

vahingoita rakenteita. 



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

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

esimerkiksi suojamuovilla.  

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. 

 

          
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 
 


