
Kerabit®

Parasta kattoa Pyörteessä

✔  vähähiilinen Kerabit Nature® ilmaa 
 puhdistavalla LESSNOX-sirotteella

✔ Kerabit Aurinkokatto®



Parasta kattoa
Kerabit on laadukas kotimainen bitumituotemerkki. Lohjan tehtaal-
lamme valmistetuilla Kerabit-bitumikatteilla on Avainlippu-merkki 
osoituksena korkeasta laadusta ja kotimaisesta työstä. Kerabit-bi-
tumikatteita on valmistettu Lohjalla jo vuodesta 1955, ensin tuote-
merkillä Pikipoika ja vuodesta 2003 Kerabit-tuotemerkillä.

Vähähiilinen ja ekologinen rakentaminen fokuksessa 
Tänä päivänä panostamme erityisesti vähähiilisen rakentamisen 
tuotteisiin. Kerabit Nature -tuotteissamme merkittävä osa bitumis-
ta on korvattu mäntyöljyllä. Mäntyöljyyn sitoutunut hiili kompen-
soi tuotteen bitumin CO

2
-päästöt. Nature-tuotteiden lisäksi valikoi-

mastamme löytyy aurinko- ja viherkattoratkaisut. 

Katso Pyörteen omistajapariskunnan haastattelut YouTubesta



Pyörre-talossa on 
Kerabit Nature® -vesikate
Kerabit Nature®-sarjan tuotteissa pääraaka-aineesta eli 
bitumista korvataan merkittävä osa mäntyöljyllä, mikä 
tekee tuotteesta markkinoiden vähähiilisimmän vesi-
katteen. Mäntyöljyn käyttö ei vaikuta tuotteiden tekni-
siin ominaisuuksiin tai ulkonäköön. 

Pyörre-talon vesikate on tarkasti ottaen Kerabit Natu-
re LESSNOX®. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteessa on 
LESSNOX®-pinnoite, joka hajottaa liikenteen ja teolli-
suuden tuottamia, ihmisille ja luonnolle haitallisia ty-
pen oksideja. Lisäksi sirote on tavanomaista vaaleam-
pi, jolloin se auttaa alentamaan katon lämpötilaa ja näin 
jäähdytyksen tarve katon alla olevissa sisätiloissa vähe-
nee. Kattopinnan matalampi lämpötila tehostaa myös 
Kerabit Aurinkokaton® toimintaa.

Kerabit Nature® -tuotteista löytyy sopiva ratkaisu jokai-
seen kattoon. Vaihtoehtoja löytyy sekä omatoimiraken-
tajalle että ammattikäyttöön. 

Kerabit Aurinkokatto on huomaamaton ja 
tehokas aurinoenergian tuottaja

Pyörteeseen on asennettu Kerabit Aurinkokatto®, joka 
on ainutlaatuinen ohutkalvopaneeliratkaisu. Tavan-
omaisista aurinkosähköjärjestelmistä poiketen aurinko-
paneelit asennetaan ilman erillisiä kannatinrakenteita. 
Ratkaisu minimoi vuoto-, tuulikuorma- ja myrskyvauri-
oriskit.

Kehittämämme Kerabit Solar -kermin avulla kevyet ja 
taipuisat ohutkalvopaneelit integroidaan kauttaaltaan 
kiinni bitumikatteeseen ilman läpikiinnityksiä. Solar-
kermin ja ohutkalvopaneelin yhteiskorkeus on vain 6 
mm. Järjestelmän asentaa aina vedeneristysalan am-
mattilainen.

Kerabit Nature -bitumikermit 
kierrätetään asfalttiin

Kierrätämme Kerabit Nature -tuotteiden valmistukses-
ta tuotevaihtojen yhteydessä syntyvän sekundakermin, 
asiakkaiden toimittamat hukkapalat sekä myöhemmin 
remonttikohteista puretut Kerabit Nature -kermit kier-
rätysasfaltin raaka-aineeksi. 

Pyörre-talosta ylijäävät palat kierrätetään Talo Modin 
pihaan levitettävän kierrätysasfaltin raaka-aineeksi!
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Kerabit®

Vähähiilinen Kerabit Nature® -kate on sijoitus tulevaisuuteen!


