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VESIVEK DIVOROLL PRO -ALUSKATE
TM

Toimiva kattorakenne on monen osatekijän summa. Katemateriaalin pitkästä takuusta ei ole iloa, jos katteen
alapuoliset rakenteet eivät toimi oikein. Siksi aluskatteella on suuri merkitys. Sen tulee pysäyttää ylhäältä
tuleva kosteus sekä sitoa alhaalta nouseva kosteus ja luovuttaa se ilman kuivuessa. Näin yläpohja säilyy
kuivana ja terveenä. Ilmastonmuutoksen myötä sateet ja kondensiokosteus lisääntyvät, joten aluskatteelta
vaaditaan Suomessa yhä enemmän. Vesivek Divoroll ProTM on suunniteltu kestämään sään ääri-ilmiöt ja
suojaamaan kotiasi myös tulevaisuudessa.
Vesivek Divoroll ProTM -aluskatteen edut:
• Diffuusioavoin eli hengittävä aluskate: pysäyttää ylhäältä tulevan
kosteuden, mutta päästää alhaalta nousevan vesihöyryn läpi.
• Kehitetty nimenomaan Suomen vaativiin sääolosuhteisiin. Vesivek
Divoroll ProTM -aluskatteessa on yhdistetty pitkään Euroopassa
käytössä olleen aluskatteen ja Suomen markkinoilla käytetyn katteen
parhaat ominaisuudet.
• Tavanomaista aluskatetta painavampi ja paksumpi. Siksi se sitoo
enemmän vettä itseensä ja luovuttaa sen kuivalla ilmalla pois.
Näin kosteus ei pääse valumaan yläpohjaan eikä vaurioittamaan
rakenteita.
• Erinomainen mekaaninen lujuus. Tämä on tärkeä ominaisuus
tuulten lisääntyessä tulevaisuudessa, tuulen aiheuttama hankaus
rakenteita vasten ei vaurioita aluskatetta yhtä herkästi kuin tavallista
aluskatetta.
• Maksimaalinen UV-säteilyn kesto (vihreä väri). Aluskate ei haperoidu
auringonvalon vaikutuksesta ja säilyttää kosteudensitomiskykynsä.
• Näiden ominaisuuksiensa ansiosta Vesivek Divoroll ProTM on ainoa
hengittävä aluskate, jolla 30 vuoden valmistajan takuu.

Normaalia aluskatetta paksumpana
Vesivek Divoroll ProTM kykenee sitomaan enemmän
vettä ja luovuttaa kosteuden ilman kuivuessa.
Vesivek Divoroll ProTM on BMI:n tuote, jolle
Vesivekillä on Suomessa yksinmyyntioikeus.

Asiakaspalvelu: 019 425 2235

www.vesivek.fi

Takuulla vastataan.
Vesivek on sadevesi- ja kattoturvatuotteissa ollut edelläkävijä jo 1980-luvulta. Sen nimi on aina merkinnyt korkeaa laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Olemme ainoa toimija, jolla on koko palveluketju
tuotannosta myyntiin ja asennukseen omissa käsissä. Tämän ansiosta saamme tuotekehitykseemme
jatkuvasti arvokasta informaatiota asiakkailta ja kentältä. Meillä myyjät tietävät millaisia tuotteita
myyvät, ja asentajat tuntevat asentamansa materiaalit. Näin sinä voit olla varma, että saat juuri sinun
kotiisi parhaiten sopivat tuotteet, jotka on kehitetty kestämään suomalaiset sääolosuhteet.
Sadevesijärjestelmät kouruineen ja syöksyineen ovat Vesivekin perinteisimpiä menestystuotteita. Valikoimaan kuuluvat myös markkinoiden tasokkaimmat kattoturvatuotteet: tikkaat, katon kulkutiet,
lumiesteet ja hätäpoistumistiet – nekin pitkäjänteisen oman tutkimusja kehitystyön tuloksia. Kaikki Vesivekin tuotteet valmistetaan omalla
tehtaalla Orimattilassa.
Vesivek-tuotteet saat aina valmiiksi asennettuna. Pakettiin kuuluvat
tuotteiden lisäksi suunnittelu, laatuvarmistettu asennus ja takuu.
Markkinoiden kestävimmät tuotteet tulevat pitkällä tähtäimellä myös
kustannustehokkaimmiksi. Uudisrakentajana kannattaa kysyä asiantuntijamme apua jo talon piirustusvaiheessa!
Tuotteet asennettuina, omalta tehtaalta
Vesivek-tuotteita asennetaan noin 15 000 rakennukseen vuosittain. Ne
tulevat suoraan omalta tehtaalta, joten et maksa välikäsille.
· Alan ensimmäinen sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu.
· Nopeat toimitusajat ja tasainen laatu robotisoidun tuotannon
ansiosta.
· Markkinoiden ylivoimaisesti kestävimmät, patentoidut kannakkeet.
· Raidoittumattomat, ruostumattomat ja saumattomat Arvo-alumiinikourut.
· Ei alihankintaa, ei kompromisseja – laatu edellä.
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