
TANALITH E
Προστατέψετε τα ξύλα για κατασκευές και
εξωτερικούς χώρους και απολαύστε τα για
περισσότερο χρόνο.



TANALITH E
είναι ένα δοκιμασμένο, ελεγμένο και αποδεδειγμένο
συντηρητικό ξύλου για μακροχρόνια προστασία ξύλων για
κατασκευές και για αρχιτεκτονική τοπίου, που δρα ενάντια
στους μύκητες που προκαλούν σήψη και στην προσβολή από
έντομα. Η μοναδική σύνθεση του συντηρητικού TANALITH E
βασίζεται στον συνδυασμό χημικών συνδέσεων χαλκού και
τριαζόλου και επιτρέπει στα ξύλα που έχουν υποστεί
επεξεργασία με TANALITH E και προορίζονται για
κατασκευές, αρχιτεκτονική τοπίου, περιφράξεις και για
αγροτικές ή τεχνικές χρήσεις να χρησιμοποιούνται με
βεβαιότητα και ασφάλεια, είτε εφάπτονται στο έδαφος είτε
όχι.



ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Τα ξύλα που έχουν υποστεί επεξεργασία με TANALITH E έχουν αρχικά ένα αχνό
φυσικό πράσινο χρώμα. Με την έκθεση στις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες
αλλάζει προς ένα ζεστό καφέ μελί, ενώ μακροπρόθεσμα μετατρέπεται σε ένα
φυσικό γκρι - ασημί χρώμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το TANALITH E εφαρμόζεται βιομηχανικά με μια αποτελεσματική διαδικασία
επεξεργασίας υπό υψηλή πίεση, που πιέζει το προϊόν να εισχωρήσει βαθιά μέσα
στους πόρους του ξύλου. Οι επεξεργασίες προσαρμόζονται ανάλογα με την τελική
χρήση των ξύλινων εξαρτημάτων έτσι ώστε να τηρούν τα ανάλογα βιομηχανικά
πρότυπα. Οι επεξεργασίες μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ανάλογα ώστε να
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες βιομηχανικές απαιτήσεις, όπως στην περίπτωση
των πασσάλων για αμπέλια ή των τηλεγραφικών και επικοινωνιακών στύλων.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το συντηρητικό ξύλου TANALITH E διαθέτει σήμερα πάνω από 20 χρόνια
αποδεδειγμένης εμπορικής χρήσης στις αγορές όλου του κόσμου και είναι
αναγνωρισμένο ως το κορυφαίο προϊόν για εφαρμογές υπό υψηλή πίεση σε ξύλα,
κυρίως για αυτά που εφάπτονται στο έδαφος. Τα ξύλα που έχουν δεχθεί
επεξεργασία με TANALITH E έχουν δοκιμαστεί εκτενώς τόσο σε δικά μας όσο και σε
ανεξάρτητα κέντρα δοκιμών υπό φυσικές συνθήκες σε όλον τον κόσμο, ώστε να
εξασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα ξυλοφάγων
οργανισμών. Το ξύλο που έχει δεχθεί επεξεργασία με TANALITH E επεξεργάστηκε
σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις περί διείσδυσης και απορρόφησης των
αντίστοιχων εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές
Κλάσεις Χρήσης όπως ορίζονται στο πρότυπο EN 335.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συντηρητικού ξύλου
TANALITH E και την ξυλεία που έχει δεχθεί επεξεργασία υπό πίεση με TANALITH E,
μπορείτε να επισκεφθείτε το κέντρο πληροφοριών.

 

 

 

Χρησιμοποιείτε τα συντηρητικά ξύλου με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την
ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

http://lonzawood.com/knowledge-centre/
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