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PUIDU PARIMAKS KASUTAMISEKS
Puit on kõige keskkonnasäästlikum ja säästvam ehitusmaterjal. Okaspuidu tööstuslikku tootmist
reguleerivad sellised programmid nagu FSC ja PEFC, mis tagavad puittooraine jätkuva olemasolu
ning aitavad vähendada selle langetamisest tulenevat keskkonnamõju. Sellel ainsal tegelikult
taastuval loodusvaral on erinevaid funktsionaalseid omadusi: loomupäraselt soe ja kaunis välimus
ning soodne hind, mida ei ole võimalik saavutada tehisalternatiivide korral.
Korralik immutamine tänapäevaste puidukaitsevahenditega ja kaasaegsete tehnoloogiate
kasutamine suurendab oluliselt puidu vastupidavust, omadusi ning nõudlust.
Ettevõte Lonza Wood Protection pakub suurimat valikut tööstuslikult kasutatavaid
puidukaitsevahendeid, mis aitavad maksimaalselt ära kasutada puidu omadusi.
• Praktikas end tõestanud puidukaitsevahendid, mis tagavad paljude erinevate puuliikide
täieliku kaitse puitu lagundavate seente ja putukate eest.
• Valik järeleproovitud ja tööstusharus tunnustatud tuleaeglustitega immutusvahendid, mis
kaitsevad suurepäraselt tule levikut pinnal ning annavad tulekahju korral rohkem aega
evakueerumiseks.
Kõik need ainulaadsed tooted pakuvad puidule tõhusat ja järeleproovitud kaitset.
Puidukaitsevahendeid turustavad litsentsitud edasimüüjad kogu Ühendkuningriigis ja Euroopas.
Tuleaeglustitega immutusvahendid on müügil ainult Lonzai enda ISO 9001 ja ISO 14001
sertifitseeritud töötluskeskuses Castlefordis.
Käesolev dokument kirjeldab Lonza tootevalikut, kasutusotstarbe klassifitseerimissüsteemi
puidukaitsevahendite klassifitseerimiseks kasutusotstarbe alusel ning puidukaitses
kohaldatavaid asjakohaseid Briti ja Euroopa standardeid.
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IMMUTATUD PUIDU VALIMINE
Käesolev dokument aitab selgitada puidu lõppkasutusviisile sobiva immutusmeetodi
valikut, mis vastaks puidu lõppkasutusotstarbele kohaldatud puidukaitsenõuetele.
Kasutusklassid on määratletud Euroopa standardi BS EN 335 järgi.
Illustratsioonidel kujutatud immutatud puidu valik ei ole täielik. Kui te ei leia vajalikku tüüpi,
pöörduge soovituste saamiseks Lonza poole.
TANALITH ja TANATONE surveimmutatud puit ning VACSOL ja TANALITH CREOL eritöödeldud
puit on müügil puiduettevõtete ning - töötlejate laias müügivõrgustikus kogu
Ühendkuningriigis ja Euroopas.

Mille poolest erineb kasutusklass 4?
KASUTUSKLASSIS 4 kasutamiseks mõeldud puit puutub
kokku pinnase või mageveega ja märgub pidevalt – need on
puidu jaoks kõige keerulisemad tingimused. Seetõttu on eriti
oluline puidu õige spetsifitseerimine ja töötlemine, et oleks
tagatud puidu nõutud kasutusiga 15 või 30 aastat. Immutatud
puidu spetsifitseerimisel või soetamisel, mis puutub oma
kasutusotstarbe tõttu kokku pinnase
või mageveega, veenduge, et see on
töödeldud kasutusklassi 4 kohaselt!

KASUTUSKLASSID JA IMMUTATUD PUIT
Kasutusklass

Kasutusvaldkond

Peamine
bioloogiline
toimeaine

Tüüpiline kasutus

Tüüpilised näited

1

Maapinnast kõrgemal,
kaetud.
Püsivalt kuiv.
Niiskusesisaldus püsivalt
alla 18%.

Putukad

2

Maapinnast kõrgemal,
kaetud.
Aeg-ajalt märgumise oht.
Niiskusesisaldus aeg-ajalt
üle 20%.

Seened
putukad

3.1

Maapinnast kõrgemal,
katmata.
Sage märgumine.

Seened

3.2

Niiskusesisaldus sageli
üle 20%.

Seened

Välistingimustes,
hüdroisolatsioonikihi tasapinnast
kõrgemal -katmata

Aiapiirded, väravad, taralauad, aia ehitamine, voodrilauad,
varjualused elemendid ja balustraadid, põllumajanduses
kasutatavad ja pinnase/sõnnikuga mitte kokkupuutuvad
puitdetailid.

4

Puutuvad kokku pinnase
või mageveega.
Konstantne märgumine.
Niiskussisaldus pidevalt
üle 20%.

Seened

Kokkupuude pinnasega.

Aiapostid, liiprid, aiapuit

Sisetingimustes, kus puudub
märgumise või kondensatsiooni
oht.

Sisetingimustes, kus on
märgumise või kondensatsiooni
oht.

Välistingimustes,
hüdroisolatsioonikihi tasapinnast
kõrgemal -kaetud

Maapinnaga pidevalt
kokku puutuvad või
hüdroisolatsioonikihist allpool
asuvad puitdetailid.
Kokkupuude mageveega.

Tavalistes viilkatustes kasutatav puit, välja arvatud roovlatid ja
vihmaveerennide konstruktsioonielemendid.
Põrandalauad, arhitraavid, sisedetailid, liistud. Ülemistel korrustel
kasutatav puit, mis ei ole lausvälisseintesse sisse ehitatud.
Roovlatid, puitsõrestikuga majades sõrestikpuit*, suure
kondensatsiooniohuga viilkatuste puitdetailid, lamekatuste
puitdetailid, esimese korruse talad*, puitraamkonstruktsiooni
aluspuud, (hüdroisolatsioonikihi tasapinnast kõrgemal), ülemistel
korrustel välisseintesse ehitatud puittalad.
Välised puitdetailid, sealhulgas katuse tuulekastid ja räästad,
viilulauad, välisvooder.
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Üleval asuv illustratsioon näitab mitmesuguste
puidu kasutamise klasside lõppkasutust.

Igale kasutusklassile vastavad Lonza puidukaitsevahendid

See puit kuulub Ühendkuningriigi
kogemustel põhjal kahjustustest
tulenevate võimalike tagajärgede
tõttu kõrgemasse kasutusklassi, kui
võiks eeldada paigalduskoha järgi
hoones.
Väliskonstruktsioonis
kasutatav Vacsoliga tööteldud
puit peab olema töödeldud
tingimustele vastava
pinnatöötlusvahendiga.

Tanalith tooted
Tanalith

TM

PRESSURE TREATED TIMBER

Tanatone

TM

PRESSURE TREATED TIMBER
WITH BUILT-IN COLOUR

Tanalith

TM

CREOL

PRESSURE TREATED TIMBER
WITH BUILT-IN COLOUR AND
WATER REPELLENCY

Kasutusklassid ja näited
TANALITH surveimmutatud puit on kõrgsurveimmutatud vasktriasooltehnoloogial põhineva veepõhise konservandiga TANALITH. TANALITH
surveimmutatud puitu kasutatakse reeglina tingimustes, milles
puit puutub või ei puutu kokku pinnasega ja milles kõdunemise või
putukakahjustuste oht on keskmine või suur. TANALITH surveimmutatud
puit on loomulikku kahvaturohelist värvi.

Kasutusklassid 1, 2, 3.1, 3.2 ja 4
Ideaalne üldkonstruktsioonides,
aedades ja vaba aja veetmise
kohtades, samuti tööstuslikuks
kasutamiseks, nagu elektripostid,
jahutustornid ja tugiseinad.

TANATONE surveimmutatud puit on kõrgsurveimmutatud konservandiga
TANALITH, mis sisaldab pruuni värvainet. TANATONE surveimmutatud puit
on mõeldud kasutamiseks piirdetarades ja maastikukujunduses ega vaja
paigalduskohas pintsliga ülevärvimist.

Kasutusklassid 3.2 ja 4
Ideaalne puit hööveldamata
piirdetaradeks ja
maastikukujunduseks.

TANALITH CREOL on surveimmutatud puit, mida on tehases kontrollitud
vaakumi ja rõhu alla immutatud puiduimmutiga Tanalith ning seejärel
kaetud lahustipõhise värvainega Creol. Surveimmutatud puit Tanalith
Creol omandab suurepärase vastupidavusega ühtlase täidlase
tumepruuni värvuse, mille väga hea veehülgavus parendab kaitset
ilmastiku eest ja mõõtmete püsivust.

Kasutusklassid 3.2 ja 4
Põhilised kasutusalad
katmata voodrid, aia ja vabaaja
puitrajatised, liiprid, piirdeaiad ja
ülekandepostid.

Vacsol tooted

Vacsol

TM

TREATED TIMBER

Kasutusklassid ja näited
VACSOL surveimmutatud puitu on madalsurveimmutatud biolagunevaid
fungitsiide sisaldava veepõhise konservandiga VACSOL.. VACSOL
surveimmutatud puitu kasutatakse reeglina hüdroisolatsiooni
tasapinnast kõrgemal oleva ehitusmaterjalina kohtades, kus kõdunemise
või putukakahjustuste oht on väike kuni keskmine. Tootega VACSOL
töödeldud puidu värv praktiliselt ei muutu, kuigi vajaduse korral võib
lisada immutusvärvi indikaatorit.

Antiblu tooted
Antiblu
SELECT

TM

STAIN PROTECTED TIMBER

Kasutusklassid ja näited
ANTIBLU on kaasaegne vesialusel puiduimmutusvahend, mis põhineb
biolagunevatel koostisosadel ning tagab teie värskelt langetatud puidu
või saematerjali hea ja ökonoomse kaitse puidu sinimädanikku ja hallitust
tekitavate seente vastu

Tulekaitse tooted

Dricon
FIRE RETARDANT
TREATED TIMBER

TM

Kasutusklassid 1, 2 ja 3.1
Ideaalne puitkarkassi detailideks,
katuse- ja põrandamaterjaliks,
välistingimustes kasutatavateks
tisleritoodeteks

Tuleaeglustitega DRICON töödeldud puit- ja lehtmaterjali on
surveimmutatud tuleaeglustiga DRICON, tüüp HR (niiskusekindel),
ning kuivatatud ahjus määratud niiskusesisalduse saavutamiseni.
Tuleaeglustitega DRICON immutatud puit- ja lehtmaterjalid sobivad
kasutamiseks sisetöödeks ning ilmastikumõjude eest kaitstud
välistingimustes. See on ainus tuleaeglustitega tööstuslik
puiduimmutusvahend, millel on BBA (British Board of Agrement)
heakskiit. Ei mõjuta oluliselt puidu välimust.

Kasutamiseks värskelt lõigatud
palkidel ja saematerjalil

Standardid
Euroklass B ja C standardi BS EN
13501-1 kohaselt.
BS 476: osa 6 „Tule leviku kaitse“ ja
osa 7 „Leegi pindmine levik“.

Juhis Spetsifikatsiooni Koostajale

STANDARDID
Allpool on toodud peamised kehtivad puidu immutamist käsitlevad Briti ja Euroopa standardid ning riiklikud spetsifikatsioonid, kus projekteerijale / spetsifikatsiooni koostajale on esitatud täpsem teave. Loetelust leiate ka tuletõkkepuidu põhidokumendid ning kohalduvad Briti ja Euroopa standardid.
PUIDU KAITSMINE

TULETÕKE

WPA käsiraamat
Puidukaitse assotsiatsioon (WPA) annab välja käsiraamatut, mis
sisaldab teavet puidu tööstuslikuks immutamiseks sobivate toodete
kohta. See käsiraamat kattub suures osas standardiga BS8417, kuid
sisaldab ka spetsiifiliste puidutoodete kaubakoode.

WPA käsiraamat
The UK Wood Protection Association (WPA) publishes a manual which
contains information on product types suitable for the industrial fire
retardant treatment of solid timber and panel products.

BS 8417
Sätestab soovitused ja juhised puidu immutustöötlemiseks, mis
peab tagama kaitse biolagunemise eest Ühendkuningriigis teatavates
lõppkasutustingimustes.
EN 599
Määratleb formaalsed protseduurid, mille abil saab hinnata konserveerimise tõhusust.

BS EN 13501-1
Määratleb ametlikud tulekaitseomaduste hindamise protseduurid,
mida kasutatakse tuleaeglustitega immutatud materjalide hindamiseks ja klassifitseerimiseks Euroopa klassifikatsiooni kohaselt.
National Building Specification Z12
(ehitiste riiklik spetsifitseerimine)
Tuleaeglustitega töötlemised.

EN 351
Osa 1 sätestab puidukaitsevahendite sissejäävuse ja penetratsiooni
standardi BS 8417 kohaselt. Osa 2 sätestab juhised proovide võtmiseks kaitsevahendiga töödeldud puidu analüüsimiseks.
EN 350 (osa 2)
Sisaldab teavet mainitud puiduliikide loodusliku vastupidavuse kohta.
BS EN 335
Kirjeldab ja klassifitseerib tingimused puidu kasutamiseks erinevates
kasutusklassides.
Kiirteedeagentuur
Spetsifikatsioon kiirteedel tehtavate tööde punkti 311 jaoks.
National Building Specification Z12 (ehitiste riiklik spetsifitseerimine)
Konservantidega töötlemised.
Lotus Timber OÜ
Vana-Narva mnt 31, 74114,
Maardu, Eesti
GSM +372 527 1674
Tel +372 636 3165
Faks +372 636 2500
info@lotustimber.ee
www.lotustimber.com

Lonza Wood Protection ajakohastab oma väljaandeid vajaduse järgi. Kandke hoolt selle eest, et teil oleks ajakohane
versioon. Kuigi oleme teinud kõik võimaliku käesolevas
dokumendis sisalduva teabe täpsuse ja usaldusväärsuse
tagamiseks, ei võta Lonza Wood Protection endale kohustusi ega vastutust neile andmetele tuginemise korral.
Et Lonza Wood Protection jälgib pidevalt oma tooteid
ja täiustab neid, siis jätame endale õiguse muuta toote
koostist ja immutustsükleid sellest ette teatamata.
TANALITH, TANALISED, TANATONE, ANTIBLU, VACSOL &
DRICON on Arch Timber Protectioni registreeritud kaubamärgid, mis on osa Lonza Wood Protection ettevõttest..

LONZA WOOD PROTECTION
Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.
Tel: +44 (0)1977 714000 Fax: +44 (0)1977 714001
Email: timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
www.lonzawoodprotection.com/eu

