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Истинска дървесина; естествена красота; доказани качества; проверено име

TANATONE™ е оцветяваща добавка за консерванта TANALITH™, предназначена да
придава приятно кафяво оцветяване на третираната дървесина. Доставя се в различни
кафяви разновидности.

Идеална за обработка на грубо разкроена оградна дървесина и дървен материал с
ландшафтно-архитектурно предназначение

Консервантите за дървесина не са еднакви – използвайте само оригиналния –
TANATONE™ за обработка на дървесина под налягане.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАБОТКА

ПРЕПАРАТ ЗА ОБРАБОТКА НА
ДЪРВЕСИНА ПОД НАЛЯГАНЕ С

ОЦВЕТЯВАЩА ДОБАВКА

Зареждане на дървесината
в технологичната камера.

Създаване на начален
вакуум – за изкарване на
въздуха от клетките на
дървесината. Задържане 

на вакуума.

Заливане в условията на
създадения вакуум с

консерванта за дървесина
TANALITH™ , съдържащ
оцветяващата добавка

TANATONE™.

Прилагане на хидравлично
налягане за дълбоко

внедряване на
консерванта в структурата

на дървесината.

Последна вакуум
обработка за извличане на

излишния разтвор на
консерванта, който се
изпомпва обратно към

съоръжението за
съхранение.

Ниското вътрешно
налягане в дървесината
привлича разтвора от

повърхността при
контакта с атмосферата.
Обработената дървесина

се оставя да съхне.

Третирането с TANATONE™ се извършва чрез импрегниране на дървесината с консерванта TANALITH™
при контролируеми условия в затворена система по метода “вакуум-налягане”.

ПОДДРЪЖКА
При монтаж на обработената с TANATONE™ дървесина, за съхраняване на непрекъснатостта на
обработката, всяка засегната поради рязане, пробиване, врязване или разстъргване повърхност трябва да
се обработи с одобрен консервант за нерендосана дървесина, който се нанася с четка.

ВЪНШЕН ВИД
Обработената с TANATONE™ дървесина се характеризира с отлична устойчивост на цвета. При
експлоатация на открито, под въздействието на климатичните фактори, цветът постепенно придобива
топъл меденокафяв отенък, а в по-дългосрочна перспектива се променя до сребърно-сив. При
необходимост, цветът може да се освежи с оцветител, който се нанася с четка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно наличностите и употребата на средството за
обработка на дървесина TANATONE™ се свържете с местния представител на фирмата.

www.lonzawood.info
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