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Õige puidukaitsevahendi valimine

UniQue puidukaitsevahendid 



Puidu parimaks kasutamiseks

Kõrgsurveimmutatud puit

Kasutusklassid 1, 2, 3.1, 3.2 ja 4
Ideaalne üldkonstruktsioonides,
aedades ja vaba aja veetmise
kohtades, samuti tööstuslikuks
kasutamiseks, nagu elektripostid,
jahutustornid ja tugiseinad. 

TANALISED E surveimmutatud puit on kõrgsurveimmutatud vasktriasool-tehnoloogial
põhineva veepõhise konservandiga TANALITH E. TANALISED E surveimmutatud puitu
kasutatakse reeglina tingimustes, milles puit puutub või ei puutu kokku pinnasega ja
milles kõdunemise või putukakahjustuste oht on keskmine või suur. TANALISED E
surveimmutatud puit on loomulikku kahvaturohelist värvi. 

Kasutusklass 3.2
Ideaalne materjal
välisvoodrimaterjaliks,
varjualusteks elementideks ja
aiarajatisteks. 

TANALISED Cleari surveimmutatud puitu on kõrgsurveimmutatud triasool-
tehnoloogial põhineva veepõhise konservandiga TANALITH M. TANALISED Cleari
surveimmutatud puit sobib kasutamiseks välistingimustes, konstruktsioonides, mis
ei puutu kokku maapinnaga ega vaja ülevärvimist. Töötlemine ei muuda puidu
loomulikku välimust, aitab säilitada selle loomulikku, puhast ja värsket välimust
pikemaks ajaks. 

Kasutusklassid 3.2 ja 4
Ideaalne varjualusteks
elementideks,
välisvoodrimaterjaliks, aedade ja
mänguväljakute ehitamiseks. 

TANALISED Extra surveimmutatud puit on kõrgsurveimmutatud konservandiga
TANALITH E, mis sisaldab märgumise eest kaitsvat vahendit. See kaitseb
hästinähtavaid ja dekoratiivseid puitdetaile ilmastikumõjude eest. TANALISED Extra
surveimmutatud puit on loomulikku kahvaturohelist värvi. 

Kasutusklassid 3.2 ja 4
Ideaalne puit hööveldamata
piirdetaradeks ja
maastikukujunduseks.  

TANATONE surveimmutatud puit on kõrgsurveimmutatud konservandiga 
TANALITH E, mis sisaldab pruuni värvainet. TANATONE surveimmutatud puit on
mõeldud kasutamiseks piirdetarades ja maastikukujunduses ega vaja paigalduskohas
pintsliga ülevärvimist. 

KASUTUSKLASSID JA NÄITED

UniQue puidukaitsevahendid

Puit on kõige keskkonnasäästlikum ja säästvam ehitusmaterjal. Okaspuidu tööstuslikku tootmist
reguleerivad sellised programmid nagu FSC ja PEFC, mis tagavad puittooraine jätkuva olemasolu
ning aitavad vähendada selle langetamisest tulenevat keskkonnamõju. Sellel ainsal tegelikult
taastuval loodusvaral on erinevaid funktsionaalseid omadusi: loomupäraselt soe ja kaunis välimus
ning soodne hind, mida ei ole võimalik saavutada tehisalternatiivide korral.

Korralik immutamine tänapäevaste puidukaitsevahenditega ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine
suurendab oluliselt puidu vastupidavust, omadusi ning nõudlust.

Ettevõte Arch Timber Protection pakub suurimat valikut tööstuslikult kasutatavaid
puidukaitsevahendeid, mis aitavad maksimaalselt ära kasutada puidu omadusi.

• Praktikas end tõestanud puidukaitsevahendid, mis tagavad paljude erinevate puuliikide täieliku
kaitse puitu lagundavate seente ja putukate eest.

• Valik järeleproovitud ja tööstusharus tunnustatud tuleaeglustitega immutusvahendid, mis
kaitsevad suurepäraselt tule levikut pinnal ning annavad tulekahju korral rohkem aega
evakueerumiseks.

• Uued täiustatud puidutooted, mis muudavad ehitusmaterjali vastupidavaks, universaalseks ja
keskkonnasäästlikuks.

Kõik need ainulaadsed tooted pakuvad puidule tõhusat ja järeleproovitud kaitset.
Puidukaitsevahendeid turustavad litsentsitud edasimüüjad kogu Ühendkuningriigis ja Euroopas.
Tuleaeglustitega immutusvahendid on müügil ainult Archi enda ISO 9001 ja ISO 14001 sertifitseeritud
töötluskeskuses Castlefordis.

Käesolev dokument kirjeldab Archi tootevalikut, kasutusotstarbe klassifitseerimissüsteemi
puidukaitsevahendite klassifitseerimiseks kasutusotstarbe alusel ning puidukaitses kohaldatavaid
asjakohaseid Briti ja Euroopa standardeid.
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Fire can devastate buildings and lives

in a matter of minutes. Protecting

against the threat and effects of fire

is vital. NON-COM Exterior fire

retardant treated timbers have a

proven track record of reducing the

surface spread of flame and the

effects of heat and smoke release to

provide real assurance and extra time

for escape and damage limitation. 
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UniQue
fire protection

When fire takes hold, time is everything. Precious minutes can

mean the difference between life and death. The ingredients in

DRICON® fire retardant treated timber dramatically reduce the

surface spread of flame, heat and smoke release during a fire,

giving you the time you need to get out safely.
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UniQue fire protection

UniQue timber protection
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Kõikide tootesarjade jaoks on välja töötatud juhis spetsifikatsiooni koostajale, mille saamiseks pöörduge Archi poole.
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Modifitseeritud puit

Tuleaeglustitega immutatud puit

Kasutusklassid 1, 2 ja 3.1
Ideaalne puitkarkassi detailideks,
katuse- ja põrandamaterjaliks,
välistingimustes kasutatavateks
tisleritoodeteks.

Kasutusklass 1/2
Mõeldud I-sõrestikupostideks
ja I-taladeks. 

VACSOL Aqualine surveimmutatud puit on spetsiaalselt välja töötatud I
sõrestikupostide ja I-talade töötlemiseks, mida kasutatakse välisseintes,
tingimustes, kus puidukaitse peab vastama kõige uuematele standarditele. Tänu
uudsele otsevoolupealekandemeetodile tagab VACSOL Aqua puidukaitsevahend
nende spetsiifiliste puitsõrestiku komponentide kiire ja efektiivse kaitse. 

VACSOL  Aqua surveimmutatud puitu on madalsurveimmutatud biolagunevaid
fungitsiide sisaldava veepõhise konservandiga VACSOL Aqua. VACSOL Aqua
surveimmutatud puitu kasutatakse reeglina hüdroisolatsiooni tasapinnast kõrgemal
oleva ehitusmaterjalina kohtades, kus kõdunemise või putukakahjustuste oht on
väike kuni keskmine. Tootega VACSOL Aqua töödeldud puidu värv praktiliselt ei
muutu, kuigi vajaduse korral võib lisada immutusvärvi indikaatorit. 

Tuleaeglustitega DRICON töödeldud puit- ja lehtmaterjali on surveimmutatud
tuleaeglustiga DRICON, tüüp HR (niiskusekindel), ning kuivatatud ahjus määratud
niiskusesisalduse saavutamiseni. Tuleaeglustitega DRICON immutatud puit- ja
lehtmaterjalid sobivad kasutamiseks sisetöödeks ning ilmastikumõjude eest kaitstud
välistingimustes. See on ainus tuleaeglustitega tööstuslik puiduimmutusvahend,
millel on BBA (British Board of Agrement) heakskiit.

Ei mõjuta oluliselt puidu välimust. 

Tuleaeglustitega NON-COM töödeldud puit- ja lehtmaterjali on surveimmutatud
tuleaeglustitega NON-COM Exterior, tüüp LR (märgumisvastane), ning kuivatatud
ahjus kuni määratud niiskusesisalduse saavutamiseni. Tuleaeglustitega NON-
COM immutatud puit- ja lehtmaterjal on mõeldud kasutamiseks välistöödeks või
väga niisketes tingimustes. Tootega NON-COM Exterior töödeldud puit ei vaja
välistingimustes kasutamisel dekoratiivset kattekihti.

Ei mõjuta oluliselt puidu välimust. 

Tootega VACSOL FR töödeldud puit on läbinud kaheetapilise
madalsurveimmutusprotsessi, mis hoone ehitusetapis tagab karkassipuidule
tulekindluse ja valmis hoonele pikaajalise kaitseimmutuse. Ei mõjuta oluliselt
puidu välimust. 

STANDARDID

Euroklass B ja C standardi BS
EN 13501-1 kohaselt.

BS 476: osa 6 „Tule leviku
kaitse“ ja osa 7 „Leegi
pindmine levik“.

Euroklass B ja C standardi BS EN
13501-1 kohaselt.

BS 476: osa 6 „Tule leviku kaitse“ ja
osa 7 „Leegi pindmine levik“.

BS 476: osa 3 AA/P60 „Katusest
läbitungimise kaitse“. 

Kaitseimmutus, mis tagab 60 aastase
kasutusea BS 8417 kohaselt. 

TMKKeeywoodywood

Madalsurveimmutatud puit KASUTUSKLASSID JA NÄITED

Ideaalne välisvoodrimaterjaliks,
varjualusteks elementideks,
tisleritööks, põrandateks ja
mööbliks. 

KEYWOOD on modifitseeritud puidu kõige uuem põlvkond. Parima kvaliteediga
kiirja männi modifitseerimiseks vaiguga immutamise protsessis kasutatakse
biomassil põhinevat vaiku. 

Peale selle kasutatakse selles protsessis ka kõrgemat temperatuuri, mis ühendab
termoreaktiivse vaigu puidu struktuuriga. 

KEYWOOD-i iseloomustab mõõtmete parem stabiilsus ja paremad mehaanilised
omadused. Selline puit kuulub esialgselt vastupidavusklassi, mis tagab 60-
aastase kasutusea eeldusel, et puitu kasutatakse välistingimustes (kasutusklass
3), maapinnast kõrgemal. 

Kattekihi kasutamine ei ole vajalik. Kuigi KEYWOOD-i kasutamine ei piirdu
kasutusklassiga 3, on see kasutusklass siiski selle puidu põhiline
kasutusvaldkond. KEYWOOD sobib ka siseehitustöödel kasutamiseks mõeldud
ehituselementide valmistamiseks. Ideaalsed kasutusvaldkonnad on
välisvoodrimaterjal, varjualused elemendid, tisleritöö, põrandad ja mööbel. 

KEYWOOD-il on püsiv ja meeldiv pruun värvitoon, mis sobib nii väliskeskkonda kui
ka siseruumidesse. 

Puit on ainus tegelikult taastuv loodusvara.

UUS TOODE

87/1841

IMMUTATUD PUIT

TÖÖDELDUD I 
SÕRESTIKUPOSTID

TULEAEGLUSTITEGA IMMUTATUD
PUIT SISETÖÖDEKS JA

ILMASTIKU EEST KAITSTUD
KOHTADESSE

TULEAEGLUSTITEGA IMMUTATUD
PUIT VÄLISTÖÖDEKS VÕI VÄGA

NIISKETES TINGIMUSTES

TULEAEGLUSTITEGA
TÖÖDELDUD KARKASSIPUIT

Suurepäraste tööomadustega ehitusmaterjal



KASUTUS-
KLASS

1

2

PEAMINE
BIOLOOGILINE
TOIMEAINE TÜÜPILINE KASUTUSKASUTUSVALDKOND

Maapinnast kõrgemal, kaetud.

Püsivalt kuiv.

Niiskusesisaldus püsivalt alla
18%.

Putukad Sisetingimustes, kus puudub
märgumise või
kondensatsiooni oht.

Maapinnast kõrgemal, kaetud.

Aeg-ajalt märgumise oht.

Niiskusesisaldus aeg-ajalt üle
20%.

Seened,
putukad

Sisetingimustes, kus on
märgumise või
kondensatsiooni oht.

Tavalistes viilkatustes kasutatav puit, välja arvatud
roovlatid ja vihmaveerennide konstruktsioonielemendid.
Põrandalauad, arhitraavid, sisedetailid, liistud. Ülemistel
korrustel kasutatav puit, mis ei ole lausvälisseintesse
sisse ehitatud.

Roovlatid, puitsõrestikuga majades sõrestikpuit*, suure
kondensatsiooniohuga viilkatuste puitdetailid,
lamekatuste puitdetailid, esimese korruse talad*,
puitraamkonstruktsiooni aluspuud,
(hüdroisolatsioonikihi tasapinnast kõrgemal), ülemistel
korrustel välisseintesse ehitatud puittalad.

TÜÜPILISED NÄITED

Kasutusklassid ja immutatud puit

3.1
3.2

4

Maapinnast kõrgemal,
katmata.

Sage märgumine.

Niiskusesisaldus sageli üle
20%.

Seened

Seened

Välistingimustes,
hüdroisolatsioonikihi
tasapinnast kõrgemal -kaetud

Välistingimustes,
hüdroisolatsioonikihi
tasapinnast kõrgemal -
katmata 

Puutuvad kokku
pinnase või
mageveega.

Seened Kokkupuude pinnasega.

Maapinnaga pidevalt kokku
puutuvad või
hüdroisolatsioonikihist allpool
asuvad puitdetailid.

Välistingimustes, katmata.AQIS Pakendipuit kauba
saatmiseks Austraaliasse.

Seened Euroaluse- ja pakendipuit Austraalia standardi
AS1604 kohaselt.

Välised puitdetailid, sealhulgas katuse tuulekastid ja
räästad, viilulauad, välisvooder.

Aiapiirded, väravad, taralauad, aia ehitamine,
voodrilauad, varjualused elemendid ja balustraadid,
põllumajanduses kasutatavad ja pinnase/sõnnikuga
mitte kokkupuutuvad puitdetailid.

Mille poolest erineb kasutusklass 4?
KASUTUSKLASSIS 4 kasutamiseks mõeldud puit puutub kokku pinnase või
mageveega ja märgub pidevalt – need on puidu jaoks kõige keerulisemad
tingimused. Seetõttu on eriti oluline puidu õige spetsifitseerimine ja töötlemine, et
oleks tagatud puidu nõutud kasutusiga 15 või 30 aastat. Immutatud puidu
spetsifitseerimisel või soetamisel, mis puutub oma kasutusotstarbe tõttu kokku
pinnase või mageveega,  
veenduge, et see on töödeldud
kasutusklassi 4 kohaselt!

Veenduge, et puit on töödeldud

BS8417 kohaselt

Kasutusklass

PINNASEGA KOKKUPUUTUV PUIT

Immutatud puidu valimine
Käesolev dokument aitab selgitada puidu lõppkasutusviisile sobiva immutusmeetodi
valikut, mis vastaks puidu lõppkasutusotstarbele kohaldatud puidukaitsenõuetele.
Kasutusklassid on määratletud Euroopa standardi BS EN 335 järgi.

Illustratsioonidel kujutatud immutatud puidu valik ei ole täielik. Kui te ei leia vajalikku
tüüpi, pöörduge soovituste saamiseks Archi poole.

TANALISED E ja TANATONE surveimmutatud puit ning VACSOL AQUA, TANALISED
CLEAR-i ja  TANALISED EXTRA eritöödeldud puit on müügil puiduettevõtete ning -
töötlejate laias müügivõrgustikus kogu Ühendkuningriigis ja Euroopas.

Puit on kõige keskkonnasäästlikum ja säästvam ehitusmaterjal.
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IGALE KASUTUSKLASSILE VASTAVAD ARCHI PUIDUKAITSEVAHENDID 

ERIKASUTUS
I-sõrestikupostid / I-talad

Väliskonstruktsioonis kasutatav
puit peab olema töödeldud
tingimustele vastava
pinnatöötlusvahendiga.

UniQue puidukaitsevahendid

* See puit kuulub Ühendkuningriigi
kogemustel põhjal kahjustustest tulenevate
võimalike tagajärgede tõttu kõrgemasse
kasutusklassi, kui võiks eeldada
paigalduskoha järgi hoones.

3.2



Briti ja Euroopa standardid
Ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ üks olulistest nõuetest sätestab, et selle direktiivi kohaldusalasse kuuluvad ehitustooted peavad
ettenähtud kasutusaja vältel olema piisava mehaanilise stabiilsuse ja tugevusega.

Seega on selle direktiiviga hõlmatud ehitise projekteerija seadusjärgne kohustus võtta vajalikke meetmeid, et ettenähtud materjalid oleksid
vajalike nõuete täitmiseks piisava stabiilsuse ja tugevusega, mistõttu tekib vajadus kasutada sobivaid puidukaitsevahendeid.

Kuigi projekteerijale / spetsifikatsiooni koostajale jääb ikkagi suur vabadus puidukaitsevahendite valikul ja kasutamisel, on neil kohustus
tagada ehitise mehaaniline püsivus ning tugevus.

Allpool on toodud peamised kehtivad puidu immutamist käsitlevad Briti ja Euroopa standardid ning riiklikud spetsifikatsioonid, kus
projekteerijale / spetsifikatsiooni koostajale on esitatud täpsem teave. Loetelust leiate ka tuletõkkepuidu põhidokumendid ning kohalduvad
Briti ja Euroopa standardid.

Spetsifikatsiooni tingimused saate alla laadida NBS Plusi tootevalijast: www.nbsplus.co.uk.

PUIDU KAITSMINE

WPA käsiraamat
Puidukaitse assotsiatsioon (WPA) annab välja käsiraamatut, mis
sisaldab teavet puidu tööstuslikuks immutamiseks sobivate toodete
kohta. See käsiraamat kattub suures osas standardiga BS8417, kuid
sisaldab ka spetsiifiliste puidutoodete kaubakoode. 

BS 8417
Sätestab soovitused ja juhised puidu immutustöötlemiseks, mis peab
tagama kaitse biolagunemise eest Ühendkuningriigis teatavates
lõppkasutustingimustes.

BS EN 599
Määratleb formaalsed protseduurid, mille abil saab hinnata
konserveerimise tõhusust.

BS EN 351
Osa 1 sätestab puidukaitsevahendite sissejäävuse ja penetratsiooni
standardi BS 8417 kohaselt. Osa 2 sätestab juhised proovide
võtmiseks kaitsevahendiga töödeldud puidu analüüsimiseks.

BS EN 350 (osa 2)
Sisaldab teavet mainitud puiduliikide loodusliku vastupidavuse kohta.

BS EN 335
Kirjeldab ja klassifitseerib tingimused puidu kasutamiseks
erinevates kasutusklassides.

Kiirteedeagentuur
Spetsifikatsioon kiirteedel tehtavate tööde punkti 311 jaoks.

National Building Specification Z12 (ehitiste riiklik
spetsifitseerimine)
Konservantidega/tuleaeglustitega töötlemised.

NHBC (National House Building Council, riiklik
hooneehitusnõukogu) standardid, peatükk 2.3
Puidukaitse (looduslik massiivpuit).

Zürich
Viide puidukaitsevahendite Briti standarditele, peamiselt standardile
BS 8417.

TULETÕKE

WPA käsiraamat
Puidukaitse assotsiatsioon (WPA) annab välja käsiraamatut teabega
toodetest, mis sobivad massiivpuidu ja paneeltoodete töötuslikuks
immutamiseks tuleaeglustitega.

BS EN 13501-1
Määratleb ametlikud tulekaitseomaduste hindamise protseduurid,
mida kasutatakse tuleaeglustitega immutatud materjalide
hindamiseks ja klassifitseerimiseks Euroopa klassifikatsiooni
kohaselt.

prEN 15912
Euroopa standardi projekt, milles klassifitseeritakse tuleaeglustitega
immutatud puidu tuletõkkeomaduste kestus puidu lõppkasutamisel
sise- või välistingimustes.

BS 476 Ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide tulekatsed
BS 476 osa 3 – Katustele väljast mõjuva leegi mõju klassifitseerimine
ja katsemeetod.
BS 476 osa 6 – Toodete tuleleviku katsemeetod.
BS 476 osa 7 – Toodete tule pinnaleviku klassi määratlemise
katsemeetod.

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.
Telefon 019 7771 4000, faks 019 7771 4001
E-post advice@archchemicals.com

www.archtp.com

UniQue puidukaitsevahendid

Arch Timber Protection ajakohastab oma väljaandeid vajaduse järgi. Kandke hoolt selle eest, et teil oleks ajakohane versioon.

Kuigi oleme teinud kõik võimaliku käesolevas dokumendis sisalduva teabe täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks, ei võta
Arch Timber Protection endale kohustusi ega vastutust neile andmetele tuginemise korral. Et Arch Timber Protection jälgib
pidevalt oma tooteid ja täiustab neid, siis jätame endale õiguse muuta toote koostist ja immutustsükleid sellest ette teatamata.

® TANALITH, TANALISED, TANATONE, VACSOL, DRICON ja NON-COM on Arch Timber Protectioni registreeritud kaubamärgid.
TM KEYWOOD on Arch Timber Protectioni kaubamärk.
© Arch Timber Protection 2010.

BS EN ISO 14001
Reg-nr EMS 539413

BS EN ISO 9001
Reg-nr FM 1636

Liige


