
Посрещнете
най-новото попълнение

на фамилията

Ново поколение Tanalith™ E – най-доброто вече стана по-добро
Новото поколение консервант за дървесина от Arch Timber Protection идва с всички доказани предимства

на добре познатия продукт Tanalith™ E, а сега и с най-новата технология, създадена да защити
дървесината и вашия бизнес в бъдеще.

Най-новата, очакваща патентоване BARamine™ Технология осигурява още по-ефективно разпределение
на консерванта в дървесината и усилва антистареещите свойства на разтвора за третиране.

Най-новите съставки елиминират употребата на борати, за да отговорят на бъдещите
законови изисквания.

Използвайте биоцидите безопасно.  Винаги прочитайте етикета и информацията за продукта преди употреба. Tanalith, Tanagard, Tanatone и BARamine са регистрирани търговски марки на Arch Timber Protection. 
Arch Timber Protection Ltd е фирма на Lonza.
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Защо се въвежда новото поколение TanalithTM E?
Консервантът за дървесина TanalithTM E, базиран на своята уникална и патентована комбинация от мед
и органични биоциди е с над 20 години проверено, изпитано и доказано качество в целия свят.
Ние от Arch Timber Protection непрекъснато търсим да доставим на нашите клиенти подобрени и повече
пазарно фокусирани продукти. В нашия продукт от ново поколение поддържаме ключови и
доказани компоненти от TanalithTM E, добавяйки новите съставки и най-новата BARamineTM Технология.
Това ще Ви помогне да направите нещо повече от импрегнирана дървесина и ще Ви поддържа в
предните редици на бизнеса.  

Какви предимства ще Ви даде новото поколение TanalithTM E?
С новото поколение TanalithTM E Вие ще продължавате да имате увереност в използването на продукт с
високо качество, пълно обслужване и одобрение за ползване.
Предстоящият патент на Arch Timber Protection BARamineTM Технология, внедрена в новото поколение
TanalithTM E ще повиши дълготрайността на дървесината. Внимателно балансирано и изследвано
съчетание от няколко компонента BARamineTM Технологията дава подобрени свойства на разтвора за
третиране.
•  BARamineTM Технологията предлага по-ефективно и последователно разпределяне
характеристиките на консерванта в импрегнираната дървесина. Това е ключов
елемент в постигането на най-добрата защита срещу гниене и атаки от насекоми.
•  BARamineTM Технологията осигурява последващи антистареещи свойства на разтвора за третиране,
поддръжа неговата стабилност за по-дълъг период. Разтворът на консерванта е по-устойчив и дава
повече увереност в качеството на третиране.
Съществуващата в момента формула на консерванта TanalithTM E съдържа борати. Европейската
Директива за Биоциди, Наредбата REACH и много класификационни и етикетиращи изисквания
засилват критичното разглеждане на наредбите относно употребата на борати.
Нашият TanalithTM E от ново поколение вече не съдържа тези компоненти. Той използва най-съвременни
съставки. Когато възникне проблем с чувствителност към борати TanalithTM E от новото поколение ще
даде категоричен отговор – нашият консервант за дървесина не съдържа борати.
Когато клиентите оперират с ISO14001 стандарти за качество на околната среда, представянето на
новото поколение TanalithTM E може да бъде използвано като ключова демонстрация на част от
постоянна програма за опазване на околната среда.

Какви промени трябва да направя с новия продукт?
Преминаването към новото поколение TanalithTM E не би могло да бъде по-лесно. Просто кажете “да” и
ние от Arch Timber Protection ще организираме процеса на замяна. Ще осигурим минимално количество
от настоящия продукт и през това време ще предоставим необходимата техническа информация и
листовките за безопасна употреба. Новото поколение TanalithTM E е напълно съвместим с нашите
съществуващи в момента добавки – TanagardTM, TanatoneTM и TanalithTM Extra.

Ново поколение Tanalith™ E -
най-доброто вече стана
по-добро

Ювикс Импрегнейшън ЕООД 
1528 гр.София, Гара Искър, ул.5007
Тел.: 02 973 27 26
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