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COOLEIN TIILIKATTOPINNOITE 
SUOJAA TIILIKATTO AURINGON LÄMPÖSÄTEILYN AIHEUTTAMALTA 
RASITUKSELTA PATENTOIDULLA JA PINTAA VIILENTÄVÄLLÄ  
COOLINGPAINT -KATTOPINNOITTEELLA



Aurinkoisina kesäpäivinä katemateriaalin 
pintalämpötila sekä kiinteistön sisälämpötila voivat 
nousta merkittävästi. Tämä heikentää kattopinnan 
pitkäaikaiskestävyyttä sekä voi vaatia esimerkiksi 
rakennuksen jäähdyttämistä siedettävän 
sisälämpötilan ylläpitämiseksi. 

Nowocoat on kehittänyt uuden Coolingpaint 
– tiilikattopinnoitteen mikä heijastaa auringon 
lämpö- ja infrapunasäteilyä ja alentaa näin 
pinnoitetun kattopinnan pintalämpötilaa sekä 
kiinteistön lämpökuormaa. Tästä on merkittävää 
ja pitkäaikaista hyötyä kiinteistön huollon ja 
toiminnallisuuden ylläpitoon. 

PIDENNÄ TIILIKATTOSI ELINKAARTA JA PA-
RANNA KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKUUTTA

ROOFCOOLINGPAINT



Coolingpaint asennus tapahtuu 
korkeapaineruiskulla, jolloin huollettavalle 
tiilikatolle saa uuden toiminnallisen sekä visuaalisen 
pinnoitteen. Tiilen pinnasta heijastuva lämpösäteily 
vähentää pintalämpötilaa jopa 10-20 astetta ja 
sisälämpötilaa 5-10 astetta olosuhteista riippuen. 
Alentunut pintalämpötila ja parantunut UV-
kesto auttavat erityisesti pinnoitteen mekaanista 
pitkäaikaiskestoa etelän suuntaisilla lappeilla. 
Coolingpaint-kattopinnoite auttaa myös 
vähentämään rakennuksen jäähdytykseen 
tarvittavaa energian määrää tai tarvetta esim. 
viilennykseen ilmalämpöpumpulla.
Coolingpaint on ekologinen ratkaisu
Coolingpaint kattopinnoitteella ja 
huoltomaalauksella voidaan pidentää katon 
elinkaarta 10-20 vuotta. Tämä on kustannustehokas 
ja kestävä ratkaisu verrattuna esim. isomman 
hiilijalanjäljen jättävään ja paljon jätettä synnyttävään 
kattoremonttiin. Erittäin vähän haihtuvia VOC-
yhdisteitä sisältävä ja vesipohjainen Coolingpaint 
ympäristöystävällinen tuote, jolla voidaan lisäksi 
vähentää energian tarvetta viilennykseen. 

Coolingpaint on merkitty EU-ympäristömerkillä. 
Ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen 
ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta 
ja laadukkuutta unohtamatta. 

COOLINGPAINT SUOJAA JA VIILENTÄÄ KUUMIMMISSA OLOSUHTEISSA

32° C sisäkaton lämpötila42° C sisäkaton lämpötila 
Lämpö säteilee kattorakenteiden 
läpi ja nostaa huonelämpötilaa. 

Lämpö säteily heijastuu Cooling-
paintistä takaisin ja pienentää 
lämpösäteilyä sisärakenteisiin.
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51° C lämpötila katolla71° C lämpötila katolla
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JOHTAVAA TUOTEKEHITYSTÄ 
Nowocoat A/S tutkii, kehittää ja valmistaa ammattikäyttöön 
pinnoitteita, jotka koostuvat niin vesipohjaisista kuin liuotinpoh-
jaisista tuotteista. Yrityksen juuret ulottuvat aina vuoteen 1861 
asti. Nykyisin käytössä olevan tehtaan tuotantotilat ovat täysin 
automatisoidut ja modernit. Nowocoatin henkilöstö on intohi-
moisesti mukana alan johtavien pinnoitteiden kehityksessa, joilla 
edesautetaan kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista 
sekä kiinteistöhuoltoa. Tämän vuoksi Nowocoat on yksi Scandi-
navian johtavia kattopinnoitteiden valmistajista ammattilaisille. 
Ota yhteyttä lähimpään kattourakoitsijaan ja kysy lisää Nowocoat 
tuotteista ja pinnoitusratkaisuista.

VARMISTETTU LAATU JA  
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
Varmistaakseen parhaan mahdollisen tuotteiden laadun 
Nowocoat on standardoinut koko tuotannon sekä kaikki 
valmistuslinjat ISO9001 ja ISO14001 standardien mukaisesti. 
Tämä on takuuna sille, että saat aina ympäristöystävällisen 
ratkaisun ja ehdottoman korkea-laatuiset tuotteet kiinteis-
tösi toiminnallisuuden ja arvon ylläpitämiseksi.
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