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KIRJELDUS JA VÄLIMUS
ENSELE TANALISED ja ENSELE TANATONE on pintsliga 
pealekantavad veepõhised triasool tehnoloogial põhinevad 
puidukaitsevahendid. ENSELE on puidu otsakiudude 
kaitsevahend TANALITH või TANATONE surveimmutatud puidu 
lõikepindade, sälkude või puuritud alade järelimmutamiseks. 
Säilitab surveimmutatud puidu tervikliku kaitse seente ja 
putukate rünnete vastu.
ENSELE TANALISED on vaevutajutava lõhnaga paksendatud 
vedelik mis mõeldud kasutamiseks rohelise värvusega 
TANALITH surveimmutatud puidu korral.. ENSELE TANATONE 
on vaevutajutava lõhnaga paksendatud vedelik mis mõeldud 
kasutamiseks pruuni värvusega TANATONE surveimmutatud 
puidu korral. Pärast pealekandmist muutub puidukaitsevahendi 
värvus immutatud puidu loomulikuks värvuseks. 
Tarnitakse tugevates suletavates metallpurkides, mis on 
saadaval 1 kg ja 5 kg suurustena. Mõlemad tooted vastavad 
biotsiidide eeskirjadele ning on heaks kiidetud vastavate riiklike 
asutuste poolt professionaalseks ning mitteprofessionaalseks 
kasutamiseks. 

KASUTAMINE
Alati kui TANALITH või TANATONE surveimmutusega puitu 
paigaldamise käigus lõigatakse, sälgatakse või puuritakse, tuleb 
paljastunud pinnad kaitsesüsteemi terviklikkuse säilitamiseks 
immutada otsakiudude kaitsevahendiga ENSELE TANALISED või 
ENSELE TANATONE.

PEALEKANDMINE
Enne kasutamist ja kasutamise ajal segage hoolikalt. Kasutage 
lahjendamata, tupsutage lõikamise, puurimise või sälkamisega 
paljastunud aladele. Kandke pintsliga otse kahjustatud kohale. 

KATTEKIHTIDE ARV
Kandke vabalt kaks kihti. Enne teise kihi pealekandmist laske 
kaitsevahendil puidu süüsse imbuda.

PINTSLI PUHASTAMINE
Hõõruge pintsel võimalikult puhtaks ja peske seejärel veega. 
Ärge valage kasutamata toodet või pintsli pesemisjääke 
äravoolu.

SÄILITUSAEG
Säilib suletud metallpurgis vähemalt 18 kuud. Hoidke purke 
kaitstuna äärmiste temperatuuride eest. Kui kord juba avatud, 
säilib vahend 6 kuud. 

OHUTUSMÄRKUS
Materjali ohutuskaardi saab tellimisel allpool esitatud aadressil.
Lugege alati pakendi silti. Kasutage pestitsiide ohutult. 
(Sisaldab vaskkarbonaati, boorhapet ja propikonasooli).  
Ärge laske toodet äravoolutorudesse ega veekogudesse.

LISAINFORMATSIOON
Küsimuste korral palun võtta ühendust Lonza Wood 
Protectioniga all pool oleval aadressil. 
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