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Процесът на 
импрегниране

Качествени 
дървени колове 
за лозя с 20 
години живот

• Третиране под налягане с   
 консерванта Tanalith™ E

• Защита, съобразена с околната 
 среда и изискванията на 
 Европейските директиви

• Доказан ефект срещу гниене и 
 насекоми, включително 
 термити

• 20 години живот

• Одобрен от CTBA (Френски 
 институт по дървесина) и LNEC 
 (Национална лаборатория за 
 строителство-Португалия)

Ювикс Импрегнейшън ЕООД
1271 гр.София, п.з.“Илиянци“,
ул.“Джерман“№5
тел.:  02 973 27 26
моб.: 0888 242 339
моб.: 0888 890 288
e-mail: yuriy.bistrishky@uvix-bg.com
e-mail: office@uvix-bg.com
website: www.uvix-bg.com

Защитете Вашата 
инвестиция с 

доказано 
ефективно и 
гарантирано 

импрегниране

1.  Зареждане на 
 дървесината в 
 автоклава. Създаване 
 на начален вакуум –  
 за изкарване на 
 въздуха от клетките 
 на дървесината.  
 Задържане на вакуума

2.  Заливане в условията  
 на създадения вакуум 
 с консерванта за 
 дървесина 
 TANALITH™ E.

3.  Прилагане на   
 хидравлично налягане 
 за дълбоко внедряване 
 на консерванта   
 в структурата на  
 дървесината.

4.  Последна вакуум  
 обработка за извличане  
 на излишния разтвор  
 на консерванта, който  
 се изпомпва обратно  
 към съда за 
 съхранение.

5.  Ниското вътрешно  
 налягане в дървесината  
 привлича разтвора  
 от повърхността при  
 контакта с атмосферата. 
 Обработената 
 дървесина се оставя 
 да съхне.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Дървесината е предпочитан материал за колове от повечето винопроизводители. Доказана 
е  икономическата ефективност от използването на дървени импрегнирани колове, които 
се вписват отлично в околната среда. Дървените импрегнирани колове са леки и лесни за 
монтиране.За да отговарят на изискванията за дълъг експлоатационен живот те трябва да 
са импрегнирани, за да не се нападат от дърворазрушаващи гъби и насекоми. Третираните 
дървени колове, които са използвани много години, имат отличен атестат за състоянието си. 
В сравнение с железобетонните колове дървените не замърсянат почвата. Доказано е, че 
бетонните замърсяват почвата чрез отлагате на частици бетон и ръжда. Бетонните колове 
поемат и задържат по-голямо количество топлина от естествените материали и отдавайки я 
през нощта нарушават естествения микроклимат в насажденията. Това довежда до поява на 
заболявания по растенията и нарушаване вкусовите качества 
на плодовете.

През последните няколко години, под въздействието на 
Европейското законодателство, много лозари, използващи 
третирана дървесина, смениха традиционните консерванти, 
съдържащи мед, хром и арсен (ССА продукти) с нова 
генерация безопасни за околната среда алтернативи. 
За да посрещнат тези изисквания Lonza Wood Protection 
разработиха и представиха консерванта за дървесина 
Tanalith™ E – уникална, високоефективна система за защита, 
базирана на патентована мед-триазол технология. Медта се 
извлича от рециклирани източници и е добре позната със 
своите фунгицидни и инсектицидни свойства.

Комбинацията на мед и триазол е система с широк 
спектър на действие и дава комплексна защита срещу 
организмите, причиняващи гниене на дървесината. Триазолите, използвани в Tanalith™ 
E са биоразграждащи се и са често използвани за защита на хранителните посеви. След 
импрегниране, медните и триазолни съединения се свързват здраво с дървесната структура и 
не могат лесно да бъдат отстранени от дървесината. 

Lonza Wood Protection уверява потребителите на дървени колове, импрегнирани с Tanalith™ E, 
че те ще бъдат защитени и подходящи за бизнеса им. 

ЕФЕКТИВНОСТ
За първи път дървесина, импрегнирана с Tanalith™ E е обект на търговия през 1992 г. Днес е 
широко разпространен продукт, одобрен и използван в повече от 30 страни по света.

Дървесината, третирана с Tanalith™ E е защитена от дърворазрушаващи гъби и насекоми и е 
перфектният продукт за широка гама от крайни потребители, включително и изделия, които 
са в контакт с почва, каквито са и коловете за лозя.

Дървесина, третирана с 
Tanalith™ E е обширно тествана 
от Lonza Wood Protection и 
независими специалисти. 
Над 20 полеви практически 
теста в целия свят в реални 
условия доказаха високата 
ефективност на продукта. 
Традиционните галванизирани 
метални фиксатори могат 
да се използват уверено в 
импрегнираните с Tanalith™ E 
колове за лозя

Техническа информация за

използващите колове за 
лозя и овощни НАСАЖДЕНИЯ

Real world thinking.
Real world performance.

© Copyright Lonza Wood Protection, 2016
™ TANALITH, TANATONE, BARamine и ENSELE са регистрирани търговски марки на Arch Timber Protection Ltd - компания Lonza.
Отказ от отговорност: Въпреки, че е направен опит да се гарантира точността и надеждността на информацията, съдържаща се 
в този документ, Lonza Wood Protection не предприема никакви действия в тази насока и не може да бъде приета отговорност за 
разчитане на тази информация. Lonza Wood Protection актуализира литературата си, когато е необходимо. Моля, уверете се, че 
имате актуално копие.

Графиката показва, че мостра от 
дървесина, третирана с Tanalith™ 
E дава представа за състоянието 

при полеви тест след 10 
години. Това демонстрира, че 

дървесината, обект на търговски 
сделки, каквито са коловете за 

лозя, могат да достигнат живот от 
20 години в контакт със земята.
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Lonza Wood Protection
Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire,
WF10 2JT. United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1977 714000  Fax: +44 (0) 1977 714001
E-mail: timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
www.lonzawoodprotection.com/eu


