
Sindelkatuse hooldusjuhend 
 

 
 
Katuseehitus on suur investeering igale majaomanikule, ning selleks, et tagada oma katusele 
võimalikult pikk eluiga tuleks järgida paari lihtsat reeglit. Selleks oleme koostanud lihtsa ja 
lühikese hooldusjuhendi sindelkatuste omanikele ning muidugi ka tulevastele sindelkatuste 
omanikele. 
 
VETIKAD JA SAMMAL – Owens Corning pakub limiteeritud vetikavastast garantiid, ning 
Owens Corning bituumensindlid on hetkel ainsad sindlid Eesti turul, millega kaasneb 
sammaldumisvastane kaitse. On ilmselt paratamatu, kui 10-20 aasta vanune katus hakkab 
vaikselt ilmutama märke sambla kasvust. Kui märkate väiksemaidki märke sambla kasvust 
katusel, ei tohiks kindlasti kohe katusele tormata ja seda näiteks survepesuriga eemaldama 
hakata. Pigem tuleks pöörduda professionaalide poole, ning investeerida StopMoss või 
Grön-Fri toodetesse. Loe lisaks mida teha kui sindelkatus sammaldub siit – 
https://www.sindelkatus.ee/blogii/kui-vana-sindelkatus-sammaldub  
 
VIHMAVEESÜSTEEMID – Iga katuse kõige tähtsam osa on muidugi kaitsta teie eluaset 
ilmastiku eest. Seega katuse hooldamisel on oluline veenduda, et vesi oleks alati juhitud 
katuselt ära, ega jääks kuhugile pikaks ajaks seisma. Selle garanteerimiseks puhastage aeg-
ajalt drenaažisüsteemi ja torustikke, ning veenduge, et teie katuses ega vihmaveesüsteemis 
poleks lekkeid. Kui teil on korralik süsteem katusel olevast veest vabanemiseks, annab see 
tõenäoliselt katusele ka pikema eluea.  
 
VENTILATSIOON – Korralikult toimiv katus ei koosne eales ainult katuse 
põhikattematerjalist. Usaldusväärse katuse funktsioneerimise tagamiseks on tähtis katuse 



ventileerimine, mis takistab niiskuse tekkimist ning hallitusseente arenemist. Loe lisaks 
katuse ventileerimise vajalikkusest siit – https://www.sindelkatus.ee/blogii/katuse-
ventileerimine  
 
VÄLTIDA KATUSEL KÕNDIMIST – Sõltuvalt ilmast, ehk näiteks südasuvel +25 kraadiga või 
vastupidi keset talve -20 kraadiga tuleks kindlasti vältida katusel kõndimist. Väga soojade 
ilmade puhul võivad bituumensindlid muutuda pehmeks, ning miinuskraadide ajal rabedaks, 
seega tuleks kindlasti vältida sel ajal katusele minekut, kuna katusekattematerjal võib saada 
kahjustada.  
 
MAJA LÄHEDUSES KASVAVAD PUUD –  Katuse lähedal või lausa kohal rippuvad oksad tuleks 
kindlasti ära lõigata. Kuna väga tihti esineb olukordi, kus katuse lähedal või kohal asuv oks 
murdub karmi tormi ajal ja tekitab suuri kahjustusi kukkudes teie katusele. Lisaks mida 
vähem oksi asub teie katuse kohal, seda vähem koguneb oksi ja lehti teie katusele ja 
vihmaveerennidesse. Ning omakorda seda vähem peate muretsema ja puhastama 
ummistunud vihmaveesüsteeme!  
 
Kokkuvõtteks võiks iga sindelkatuse omanik meelde jätta need 4 kuldset põhitõde!  
 

1. Kontrolli katuse olukorda 
2. Puhastada regulaarselt vihmaveesüsteeme 
3. Kontrollida ja tagada katusealune ventilatsioon 
4. Vältida kõndimist katusematerjalil kõrgetel/madalatel temperatuuridel 

 


