
Третираната с TANALITH E дървесина 
може да бъде защитена от 15 до 60 
години в зависимост от нейната 
крайна употреба. Първоначално 
импрегнираната дървесина 
придобива естествено зелено 
оцветяване. При 
експлоатация на 
открито, под 
въздействието на 
климатичните 
фактори, цветът 
постепенно 
придобива топъл 
медено-кафяв 
оттенък, а в по-дълготрайна 
перспектива се променя до 
сребристо-сив.
По желание цветът може да бъде 
освежен чрез нанасяне с четка на 
продукта RESTOL (Garden Timber 
Green) - за повече информация 
посети www.restol.info
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За напречни срязове, прорези и 
отвори, направени след 
импрегнирането трябва да се 
използва консервант ENSELE   
чрез нанасяне с четка.
Тъй като дървесината, третирана с 
TANALITH E е с високи 
експлоатационни качества, редно е 
да се използва метален обков, 
осигуряващ сравнително дълъг 
експлоатационен живот. При 
нормални обстоятелства се 
препоръчва използването на горещо 
галванизирани гвоздеи, винтове и 
фиксатори.

TANALITH Extra - импрегнирана под 
налягане дървесина с 
допълнителна водоотблъскваща 
добавка, която осигурява 
атмосферна устойчивост на 
дървесината - идеална за детски 
площадки, дървени подове, 
градински изделия.
TANATONE - импрегнирана под 
налягане дървесина с вграден 
кафяв цвят  – дървесината е 
идеална за бичени детайли, огради 
и ландшафтни изделия.
За подробна информация относно 
използването на дървесина, 
импрегнирана с TANALITH Е 
посетете  
www.archtimberprotection.com 
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...идеална за огради, външни подове (декинг), градинска и паркова 
дървесина, детски съоръжения за игра и цялостно строителство.

Високо	качество	
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Ювикс Импрегнейшън ЕООД 
Офис:  
1528 София, Гара Искър, 
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e-mail:  uvix@abv.bg
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ул.“Джерман“№5
Моб:  0888	242	339
 0878	339	242
e-mail:  bistrishky@abv.bg
	 manager@uvix-bg.com
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•	Дървесина	импрегнирана	с	
ново	поколение	
консервант	TANALITH E, 
използвайки	доказана	
вакуум-високо	налягане	
технология	за	дълготрайна	
защита	срещу	гниене	и	
дърворазрушаващи	
насекоми.

•	Консервантът	TANALITH 
E	е	с	уникална	формула	и	
над	20	години	доказано	
качество,	а	сега	е	усилен	с	
най-новата	BARamineTM 
Технология.

•	Тази	иновативна	
технология	позволява	по-
обширна,	по-силна	и	
устойчива	защита,	по-
дълбоко	и	ефективно	
проникване	на	
консерванта	в	дървесината.

•	Създаден	за	вътрешно	и	
външно	приложение,	в	
контакт	над	и	със	земя,	
дори	контакт	с	вода.

•	Привлекателен	зелен	цвят	
с	добра	устойчивост	във	
времето.	Съчетава	се	
перфектно	с	околната	
среда.

•	Възможно	е	добавяне	на	
водоотблъскваща	добавка	
TANALITH	Extra	или	
кафяво	оцветяваща	
добавка	TANATONE

•	Идеален	за	огради,	външни	
подове	(декинг),	градинска	
и	паркова	дървесина,	
детски	съоръжения	за	
игра,	както	и	строителна	
дървесина	-	класове	на	
употреба	1,	2,	3	и	4	(EN	
335-1).

Употребата на третираната 
с консервант дървесина е 
класифицирана в петте основни 
категории, показани по-
долу. Класовете на употреба, 
дефинирани в EN 335-1 са 
базирани на потенциалната 
опасност от гниене и атаки от 
дърворазрушаващи насекоми.
Например, дървесината за 
вътрешно строителство в Клас 1 
и 2 ще е подложена на по-малка 
опасност в сравнение с дървесина 
за външна употреба в контакт 
със земя – Клас 4. Следователно, 
изискванията за дървесина в Клас 
4 е с по-високо ниво на защита.
Дървесината импрегнирана под 
налягане с TANALITH E може да 
се използва с пълна увереност в 
4-те класа на употреба.
Винаги изисквайте информация 
от вашия доставчик за класа на 
импрегнираната 
дървесина, 
особено ако 
тя ще бъде в 
контакт със земя.

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА 
КЛАСОВЕТЕ НА УПОТРЕБА

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	
E,	ако	се	изисква	с	
добавка	TANALITH	
Extra	или	кафяв	
оцветител	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	съда	за	
съхранение.

Ниското	вътрешно	
налягане	в	дървесината	
привлича	разтвора	
от	повърхността	
при	контакта	
с	атмосферата.	
Обработената	
дървесина	се	оставя	
да	съхне.
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ПРОЦЕСЪТ	НА	ИМПРЕГНИРАНЕ

Клас на 
употреба 

Третирано според 
BS8417 

Дървесина в 
контакт със земя

КЛАСОВЕ НА УПОТРЕБА

Вътрешно, сухо 
Например етажни греди

Вътрешно, риск от намокряне 
Например дървен венец, 
подкеремидни летви

Външно, лакирано, над земя  
Например обшивка

Външно, без лак, над земя 
Например декинг

Директен контакт с почва 
или вода 
Например оградни колове
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Не заслужава  
ли Вашият 

строителен проект
най-добрата защита?
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