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Coating Source Oy maahantuo ja jälleenmyy laadukkaita kattopinnoitteita, katon vedeneristeitä sekä muita erikoistuotteita am-
mattikäyttöön. Edustetut merkit ovat alansa johtavia valmistajia ja tunnettuja toimijoita. Tuotteiden menestyksen takana ovat laa-
dukkaat tuotteet ja palvelut ammattilaisille.

NowoCoat on ammattikäyttöön tarkoitettu uuden sukupolven vesiohenteinen 
pinnoite kattotiilien sekä kuitusementtilevyjen ruiskumaalaukseen. Viimeisim-
pään pinnoiteteknologiaan ja usean eri sideaineen yhdistelmään perustuva 
NowoCoat-kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja elastisen pinnan ha-
lutussa värisävyssä. Pinnoituskäsittely uudistaa katemateriaalin visuaalisesti ja 
teknisesti sekä pidentää katemateriaalin elinkaarta useilla vuosilla. Tuote on erit-
täin peittävä ja täyttävä sekä helposti maalattava tiilikattopinnoite, joka soveltuu 
kaikille betonikattotiilille.

NowoCoat-tiilikattopinnoite

Coolingpaint®-kattopinnoite

Coolingpaint on patentoitu auringon lämpö- ja infrapunasäteilyä heijastava ve-
siohenteinen kattopinnoite ja kehitetty erityisesti tiilikatoille. Tuote alentaa kat-
totiilien pintalämpötilaa ja pienentää näin kattoon kohdistuvaa ulkoista rasitusta 
sekä pidentää katon huoltoväliä. Tuotteen toiminnallisuus auttaa myös kiinteistön 
energiatehokkuudessa vähentämällä rakennukseen siirtyvää rakenteellista läm-
pökuormaa, jolloin viilennystarve kesän kuumimpaan aikaan vähenee. Tuote on 
ekologinen valinta, sillä se on täysin VOC-vapaa tuote ja siten sille on myönnetty 
EU-ECOLABEL eli EU-ympäristömerkki. Coolingpaint on saatavana yleisimmissä 
värisävyissä ja sen kiiltoaste on puolikiiltävä. 

NowoClean-puhdistusaine

NowoClean on biohajoava ja tehokas konsentroitu puhdistusaine ammattikäyt-
töön. NowoClean puhdistaa tehokkaasti likaa, kasvustoa ja muita epäpuhtauksia 
erilaisilta mineraali- ja kivipinnoilta. Käyttökohteita ovat esim. betonikattotii-
let, julkisivut, pihakiveykset ja betonirakenteet. NowoClean soveltuu erityisesti 
pinnoitettavien tai huollettavien kattopintojen esikäsittelyyn ja puhdistukseen 
kasvustosta. Tuotteesta on olemassa myös NowoClean Plus -versio, joka on tar-
koitettu erityisen sammaloituneiden pintojen puhdistamiseen.

NowoDry-käsittelyaineet

Nowo®Dry WB/SB on mineraalipintojen, kuten betonin, kattotiilien, tiiliseinien 
ja huokoisten kiviainesten kyllästämiseen tarkoitettu matalaviskoosinen sekä vä-
ritön pintakäsittelyaine. NowoDry estää veden ja kosteuden kapillaarisen imey-
tymisen materiaaliin sekä pitää käsitellyn pinnan kuivana huonontamatta mate-
riaalin hengittävyyttä. NowoDry-käsittelyllä voidaan vähentää mm. viistosateen 
aiheuttamia kosteusvaurioita ja rakenteellista kosteutta kiinteistöissä, joka voi 
näkyä esim. tiiliseinässä kalkkihärmänä. NowoDry soveltuu ensisijaisesti kattotii-
lien värittömäksi suoja-aineeksi. Käsittely pitää pinnat kuivina mikä hidastaa mer-
kittävästi kasvuston uusiutumista ja siten pidentää mm. kattotiilien huoltoväliä.
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Kemperol LF -vedeneristemassa

Kemperol 2K-PUR -vedeneristemassa

Kemperol 2K-PUR on hajuton ja liuotinvapaa 2-komponenttinen polyuretaani-
vedeneriste. Tuote on suunniteltu erityisesti tasakattojen läpivientien, eri katema-
teriaalien ja teknisesti haastavien kattorakenteiden vedeneristämiseen. Kemperol 
2K lujitetaan asennuksen yhteydessä Kemperol fleece -kankaalla märkää märälle 
periaatteella. Tuloksena mekaanista rasitusta kestävä saumaton ja elastinen ve-
deneriste erinomaisella tartunnalla. Tuote on päälle maalattavissa perinteisillä 
1K- ja 2K-maaleilla, jolloin se soveltuu mm. peltikattojen vuotokorjauksiin huol-
tomaalausten yhteydessä.  Kemperol 2K on BROOF(t2) paloluokiteltu, UV-kestävä 
ja pitkän huoltovälin tarjoava vedeneriste (ETAG 005/w3). Tuote on saatavana 
tumman harmaana.

Kemperol LF on nestemäinen ja liuotinvapaa 1-komponenttinen polyuretaani-
vedeneriste, joka soveltuu erilaisten kattorakenteiden, kattopintojen ja esim. 
parvekkeiden vedeneristämiseen. Tuote soveltuu paikallisiin ja monimuotoisiin 
korjauksiin, joihin perinteiset menetelmät eivät sovellu tai esim. tulitöitä halu-
taan välttää. Kemperol LF on käyttövalmis vedeneriste, joka lujitetaan asennuk-
sen yhteydessä Kemperol Fleece -kankaalla märkää märälle periaatteella. Tuote 
muodostaa pitkäkestoisen ja elastisen vedeneristyksen millä on hyvä adheesio 
asennettuun pintaan. Tuote on saatavana harmaana. 

Nowo Metal Roof Top 2K -peltikattomaali

NowoMetal Roof Top 2K SB on ammattikäyttöön tarkoitettu liuotinohenteinen, 
2-komponenttinen ja kertalevitteinen peltikattomaali. Tuote on polyuretaani-
pohjainen ja se sisältää aktiivisia ruosteensuojapigmenttejä. Tuote soveltuu pel-
ti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini- ja sinkkipintojen ensi- tai huolto-
maalaukseen, jotka vaativat erityistä suojaa korroosiota ja mekaanista rasitusta 
vastaan. Nowo Metal Roof Top 2K SB -peltikattomaalilla on erinomaiset ruosteen- 
ja kulutuksenkesto ominaisuudet, tartunta eri alustoille ja UV-/värinkesto. Tuote 
on saatavissa tehdassävytteisissä RR- ja RAL-värisävyissä. Maalin kiiltoaste on 
puolikiiltävä.

Nowo Metal Roof Top WB on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen, 
1-komponenttinen peltikattopinnoite. Tuote perustuu modifoituun akryyli-alky-
dipolymeeriin ja se sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Nowo Metal Roof 
Top WB soveltuu pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini- ja sinkkipinto-
jen maalaukseen, jotka vaativat erityistä suojaa korroosiota ja rasitusta vastaan. 
Tuote on monikäyttöinen, sillä voidaan suorittaa peltikatteiden huoltomaalauk-
sia, ensimaalauksia tai paksumman maalikalvon omaavia paksukalvopinnoituk-
sia. Tuote on saatavissa tehdassävytteisissä RR- ja RAL-värisävyissä. Maalin kiilto-
aste on puolihimmeä.

Nowo Metal Roof Top WB -peltikattopinnoite

MDM VR -harjatiiviste on tiili- ja peltikatolle suunniteltu hengittävä, vesihöy-
ryn läpäisevä tiiviste, joka estää roskien, lumen ja veden pääsyn harjatiilen alta 
alempiin rakenteisiin. Alumiiniprofiilin korkea muoto varmistaa muovautumisen 
kaikkiin tiilimalleihin ja muihin harjan muotoihin. Erikoisleveä butyyli-liimanauha 
varmistaa hyvän adheesion kaikkiin katemateriaaleihin.  
MDM AL-3D -tiivistyslevy on erittäin hyvän muovailtavuuden ja tarttuvuuden 
omaava alumiinipintainen ja pintakäsitelty tiivistyslevy, missä on alapuolinen bu-
tyyli liimapinta. Tuote soveltuu piippujen ja muiden taitekohtien tiivistämiseen 
katolla, missä tarvitaan rakenteellista vedeneristystä. 
MDM ViBest Super Pro -aluskateteippi on erittäin elastinen ja lujan tartunnan 
omaavan liiman sisältävä teippi aluskatteiden tmv. korjaamiseen ja kiinnittämi-
seen. Asennuslämpötila jopa 0 °C.

MDM-tiivistetuotteet


