kõrgtöödeldud puit
Tanalith
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PRESSURE TREATED
TIMBER
...ideaalne piirdeaedade,
terrasside,
aiamajakeste
ja mänguväljakute ehitamiseks ning üldisteks
ehitusrakendusteks

• Surveimmutatud
puit TANALITH on
puiduimmutustehases
kontrollitud tingimustes
vaakumi surve all
immutatud uusima
puiduimmutusvedelikuga
TANALITH, mis tagab
pikaajalise kaitse
seenkahjustuste ja
kahjurputukate eest.
• Tõestatud aastatepikkuse
toimivusega TANALITH’il on
ainulaadne koostis, mis
nüüd ka täiustatud uusima
BAR rakendustehnoloogiaga.

• See uuenduslik tehnoloogia
võimaldab veelgi
paremat, kindlamat ja
vastupidavamat kaitset ning
sügavamat ja efektiivsemat
ühildumist puiduga.
• 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

• TANALITH surveimmutatud
puidul on suurepärane
värvipüsivus. Töödeldud puit
on meeldivat maherohelist
tooni.
• Surveimmutatud puit
TANALITH on saadaval
ka pruuni värvusega TANATONE
• Ideaalne
üldkonstruktsioonides,
aedades ja vaba aja
veetmise kohtades.
Kasutusklassid 1 - 4
(BS EN 335 - 1).
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KASUTUSKLASSID
Puidu lõppkasutusviisile
sobiva immutusmeetodi
valikut, mis vastaks puidu
lõppkasutusotstarbele kohaldatud
puidukaitsenõuetele aitab selgitada
all pool olev tabel.
5 kasutusklassi on määratletud
Euroopa standardi BS EN 335
järgi, mis põhineb puidu ohtudele
lõppkasutuses.
Näiteks siseviimistluseks
kasutatav puit klassides 1 ja 2 on
vähem ohustatud kui puit, mida
kasutatakse välistes tingimustes
kokkupuutel maapinnaga - klassi 4.
Seetõttu vajab klassi 4 kuuluv puit
suuremat kaitset. Surveimmutatud
puit TANALITH sobib julgelt
kasutamiseks kasutusklasside
1 - 4 puhul. Alati küsige oma
tarnijalt, millise klassi kohaselt on
puitu töödeldud, eriti kui tegemist
välispuiduga
mil kokkupuude
maapinnaga.

IMMUTUSPROTSESS

1

Puit pannakse
töötlemissilindrisse.
Esmane vaakumsurve
eemaldab puidust õhu.
Vaakumsurve jätkub.

2

Silinder täidetakse
vaakumkeskkonnas
puidukaitsevahendiga
TANALITH või
TANATONE.

KASUTUSKLASSID
puit. Vettimise risk
1 siseehituse
puudub. Nt põrandalauad.
3
siseehituse puit. Vettimise
2 risk. Nt viilkatuste puitdetailid.
välispuit maapinnast kõrgemal
3.1 ja kaetud. Nt välisvoodrilauad.
välispuit maapinnast kõrgemal
3.2 ja katmata. Nt. terrassilauad. 4
välispuit maa sees või
kokkupuutel. Nt.
4 mageveega
aiapostid

Teie ehitis või
välistööde projekt
väärib parimat
kaitset

5

Hüdraulilise rõhu
rakendamine surub
kaitsevahendid
sügavale puidu
sisse.

Lõplik vaakumsurve
eemaldab
kaitsevahendi
ülejäägid, mis
surutakse tagasi
hoiupaaki.

Tavakeskkonnas
tõmbab puidu sees
valitsev madalrõhk
kaitsevahendi pinna
sisse. Töödeldud
puit jäetakse
kuivama.

Sõltuvalt puidu lõppkasutusest
peab Tanalised surveimmutatud
puit vastu 15 - 30 aastat.
Surveimmutatud puit Tanalith
on loodusliku
rohelise värvusega.
Väliskeskkonna mõjul
pleegib roheline värvus
aeglaselt meepruuniks
ja pika aja jooksul
looduslikuks
hõbehalliks.
Vajaduse korral saab värvi
värskendamiseks kasutada pintsliga
pealekantavat Restoli puiduõli.

Surveimmutatud puidu TANALISED
lõikamise, hööveldamise, sälkamise
ja puurimise järel tuleb lõigete, avade
või sälkudega paljastunud puidu
pinda pintseldada tootja juhiste järgi
puiduimmutusvedelikuga Ensele®, et
tagada kaitsekatte terviklikkus.

Tanalith
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Surveimmutatud puidul
TANALISED on pikk eeldatav
kasutusiga ning selle kinnitamisel
tuleb kasutada samaväärse
kasutusajaga metallkinnitusi ja
tarvikuid. Tavalistes tingimustes
on soovitatav kasutada
kuumtsingitud naelu, kruvisid ja
kinnitusi.
Immutatud puit TANATONE
on pruuni tooniga, mis sobib
suurepäraselt jämesaetud
puidust piirdeaedadeks ja
maastikurajatisteks.

Tanatone
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