• VAC-VAC immutatud puidu eeldatav kasutusiga on 30 või 60 aastat sõltuvalt
selle lõppkasutusest.

TAGAS!
Vac-Vac
VAC-VAC BACK!
ON

• VAC-VAC immutatud puitu tohib kasutada üksnes niiskustõkke tasemest ja
maapinnast kõrgemal.
• Kui VAC-VAC immutatud puitu kasutatakse välistes puidurakendustes, tuleb
seda kasutada koos kohase ja hooldatud pinnakattega.
• Sõltuvalt puidu eeldatavast kasutusaegsest niiskussisaldusest on
soovitatavad erinevad kinnitid. VAC-VAC immutatud puidu immutuseelsel ja
-järgsel liimimisel on võimalik kasutada laia valikut liimitüüpe.
• Immutuse terviklikkuse säilitamiseks tuleb kõik lõikamise, puurimise,
sälkamise või lihvimisega paljastatud puidupinnad pintseldada sobiva
otsakiu kaitsetootega.

TM

• Detailsema kasutusjuhendi saamiseks võta ühendust Lonza’ga telefonil
+44 1977 71411 või külasta kodulehekülge
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Kas teie ehitusprojekt ei vääri kõige
paremini kaitstud puitu?
• Immutatud tõestatud kahekordse
madalsurvevaakumi VAC-VAC
tehnoloogiaga, kasutades veepõhist
biolagunevaid fungitsiide sisaldavat
kaitselahust.
• Tõhus, pikaajaline kaitse pehkimise
ja putukate rünnete eest.
• Seesmistes ehitusrakendustes
niiskustõkke tasemest kõrgemal
kasutamiseks ette nähtud
immutatud puit – 1. ja 2.
kasutusklass. Näiteks puidust
lengiosad, sõrestiksarikate
materjal, üldehituse, katuse- ja
põrandaehituse puidud.
• Välistes ehitusrakendustes
niiskustõkke tasemest kõrgemal
kasutatav immutatud puit –
hõlmatud 3. Kasutusklassiga.
Näiteks tisleri- ja vooderduspuit.
Nende rakenduste korral tuleb
kasutada sobivaid ja hooldatud
pinnakatteid.

• Immutamine jätab puidu
välimuse peaaegu
muutumatuks. Immutatud
puidu tuvastamise
hõlbustamiseks võib
kasutada toonimislisandeid.
• Immutamine ei muuda
oluliselt puidu mõõtmeid
ega niiskussisaldust –
täiuslik standardi BS 4978
kohastele koormusklassiga
materjalidele.

Madalsurveimmutusprotsess
1

Tekitatakse vaakum ja
puidurakud tühjendatakse
õhust.

2

Kamber täidetakse
lahusega vaakumi all.
Vaakumi vabastamine
võimaldab veepõhisel
VAC-VAC kaitseainel õhurõhu
mõjul puidurakkudesse
tungida, et saavutada
kasutusklassiga ette
nähtud immutus.

3

Teist vaakumit
rakendatakse
puidurakkudest ülemäärase
kaitseaine eemaldamiseks.
Puidu pind on niiske.

• Immutamise on
heaks kiitnud Briti
riikliku ehitusnõukogu
(NHBC) ja suured
majaehitusorganisatsioonid.

Vabastatud õhurõhk (pärast
teist ehk kahekordset
vaakumit) surub kogu
pindmise kaitseaine tagasi
puidurakkudesse.
Puidu pind on tilkekuiv.

VAC-VAC VAC-VAC

TAGAS!

Immutatud puidu lõplik kasutusala on liigitatud
alljärgnevas tabelis näidatud põhikategooriatesse.
Standardis EN 335-1 nimetatud kasutusklassid
põhinevad lõpliku rakenduse tingimustes puidu
võimalikul pehkimis- või putukarünnete riskil.
Näiteks hoonete 1. ja 2. kasutusklassiga sisepuit
on väiksema ohu all, kui väljas maapinnaga
kokkupuutes kasutatav puit– 4. kasutusklass.
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Vaata
videot

https://www.youtube.com/watch?v=EIti5wYSaOg

VAC-VAC immutatud puitu võib kasutada täie
kindlusega 1. ja 2. kasutusklassi ning 3.
kasutusklassiga hõlmatud rakendustes.

KASUTUSKLASSID - EN 335-1
1

siseehituse puit. Vettimise risk puudub.
Nt. põrandalauad

2

siseehituse puit. Vettimise risk.
Nt. viilkatuste puitdetailid

3.1 välispuit maapinnast kõrgemal ja
kaetud. Nt. välisvoodrilauad

3.2 välispuit maapinnast kõrgemal ja
katmata. Nt. terrassilauad

4

välispuit maa sees või mageveega
kokkupuutel. Nt. aiapostid
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