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Η εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΥ-Ξύλινα Προφίλ/Εμποτισμένη Ξυλεία», είναι επί-
σημος συνεργάτης της εταιρείας προστασίας ξύλου Lonza, παγκόσμιου
ηγέτη στις τεχνολογίες προστασίας ξυλείας.
Η Lonza, έχει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εξαιρετικά
αποτελεσματικών προϊόντων συντήρης ξύλου και σε τεχνολογίες εφαρμο-
γών αυτών.
Τόσο τα προϊόντα αυτά, όσο και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες εφαρμογών
τους, διασφαλίζουν ότι θα παρατείνουμε και θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο
τη διάρκεια ζωής του ξύλου προστατεύοντάς το από την αποσύνθεση και
τις επιθέσεις εντόμων.

Η χρήση των τεχνολογιών της χρωστικής TANATONE και του συντη-
ρητικού TANALITH, εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση της διάρκειας
ζωής της εμποτισμένης ξυλείας που παράγεται στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥ-Ξύλινα Προφίλ/Εμποτισμένη Ξυλεία» χτί-
ζοντας, έτσι, μια πραγματική σχέση εμπιστοσύνης.
Εμπιστοσύνη, που οι συνεργάτες μας μπορούν να απολαύσουν στα
έργα που δημιουργούν με την, κατάλληλα προστατευμένη, ξυλεία μας.

Η ξυλεία είναι το πιο ευπροσάρμοστο υλικό δόμησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα έργων
και κατασκευών. Από υποστρώματα και κήπους, δάπεδα (deck) εξωτερικού χώρου αλλά και στην οικοδόμηση.
Επίσης, είναι ιδανική για μακρόχρονες κατασκευές εκεί όπου υπάρχει απαίτηση άμεσης επαφής με το έδαφος
σε χρήσεις όπως οι περιφράξεις και οι πάσσαλοι (στρογγυλοί κορμοί τόρνου) των αμπελιών.

Για να βεβαιωθείτε ότι η ξυλεία που θα χρησιμοποιήσετε έχει τις καλύτερες επιδόσεις και διάρκεια ζωής, πρέπει να εξα-
κριβώσετε ότι είναι σωστά προστατευμένη ενάντια στην απειλή φθοράς ή προσβολής από έντομα μέσω αποτελεσματικής
θεραπείας συντήρησης.

Η εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΥ-Ξύλινα Προφίλ/Εμποτισμένη Ξυλεία» μπορεί να προσφέρει άμεσα, με τη χρήση συντηρητικών
υψηλής πίεσης (12atm) TANALITH και TANATONE, ξυλεία εμποτισμένη και επεξεργασμένη μέσω ελεγχόμενης διαδικα-
σίας παραγωγής στις εγκαταστάσεις της.

Μια εύρωστη ξυλεία, λόγω σωστής συντήρησης, δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης χάρη στη μακρόχρονη απόδοσή
της και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της.
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Η διαδικασία συντήρησης δια πιέσεως με TANATONE,
εξασφαλίζει εξαιρετικά μακρόχρονη απόδοση, ανεξαρ-
τήτως της φύσεως του επόμενου κατασκευαστικού σας
έργου. Προστατευμένη με το, τελευταίας γενιάς,
TANALITH, το πλέον αναγνωρισμένο, παγκοσμίως,
συντηρητικό, η ξυλεία που έχει υποστεί επεξεργασία με
TANATONE αποκτά, αρχικά, ένα πλούσιο καφέ χρώμα
το οποίο βαθμιαία μετατρέπεται σε καφέ-μελί και τελικά
σε ένα φυσικό ασημί-γκρι. Σε αντίθεση με το χρώμα
που μπορεί με τον καιρό να ξεθωριάσει, η προστασία
συντήρησης παραμένει καθόλη τη διάρκεια ζωής του
ξύλου. Το χρώμα μπορεί εύκολα να ανανεωθεί με το κα-
τάλληλο προϊόν χρωματισμού και τη βοήθεια πινέλου.

Η διάρκεια ζωής της ξυλείας, που θα υποστεί την ανά-
λογη επεξεργασία συντήρησης και τελικής εφαρμογής
εμποτισμού, φτάνει τα 15 - 30 χρόνια ή και περισσότερο
ακόμη, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς
χώρους. Αφού εμποτιστούν και τοποθετηθούν τα ξύλα,
δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία συντήρησης.

Η διαδικασία συντήρησης δια πιέσεως με TANATONE,
εξασφαλίζει εξαιρετικά μακρόχρονη απόδοση, ανεξαρ-
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TANALITH, το πλέον αναγνωρισμένο, παγκοσμίως,
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σε ένα φυσικό ασημί-γκρι. Σε αντίθεση με το χρώμα
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λογη επεξεργασία συντήρησης και τελικής εφαρμογής
εμποτισμού, φτάνει τα 15 - 30 χρόνια ή και περισσότερο
ακόμη, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς
χώρους. Αφού εμποτιστούν και τοποθετηθούν τα ξύλα,
δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία συντήρησης.

Η ξυλεία τοποθετείται μέσα στον
θάλαμο επεξεργασίας εμποτι-
σμού. Αρχικά εφαρμόζεται κενό
(υποπίεση) που αφαιρεί τον αέρα
από τους πόρους του ξύλου. Το
κενό εντός του θαλάμου διατηρεί-
ται.

Εφαρμόζεται υδραυλική πίεση η
οποία εξαναγκάζει το συντηρη-
τικό να εισχωρήσει βαθιά στη
δομή του ξύλου.

Η τελική χαμηλή πίεση (κενό)
εξωθεί το πλεονάζον διάλυμα
συντήρησης, το οποίο αντλείται
στη δεξαμενή αποθήκευσης.

Το ξύλο, λόγω της χαμηλής πίε-
σης στο εσωτερικό του, απορ-
ροφά το διάλυμα που βρίσκεται
στην επιφάνειά του, όταν η πίεση
εξισώνεται με αυτήν της ατμό-
σφαιρας. Η συντηρημένη ξυλεία
αφήνεται να στεγνώσει.

Ο, υπό κενό, θάλαμος, πλημμυρί-
ζει με το συντηρητικό ξύλου
TANALITH και την καφέ χρω-
στική TANATONE.

Η εφαρμογή, μέσω ελεγχόμε-
νης και αποδεδειγμένα υψη-
λής πίεσης διαδικασία
εμ πο τισμού με το μείγμα συν-
τηρητικού TANALITH και της
καφέ χρωστικής TANATONE,
έχει ως αποτέλεσμα την, σε
μεγάλο βάθος, εισχώρησή
τους στη δομή του ξύλου, χα-
ρίζοντας, έτσι, πλήρη και μα-
κρόχρονη προστασία έναντι
όλων των οργανικών μορφών
αποσύνθεσης και των επιθέ-
σεων εντόμων, των τερμιτών
περιλαμβανομένων. 
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