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SURVEIMMUTATUD PUIT



TANALISED Cleari surveimmutatud puitu kaitseb ainulaadne
metallivaba immutusvahend TANALITH M, mille
valmistamiseks on kasutatud täiustatud ja uudset tehnoloogiat.

TANALISED Clear on naturaalse, töötlemata puidu välimusega. Eeliseks
on võimalus kasutada seda väliskonstruktsioonides, mis ei puutu kokku
maapinnaga, ilma et puitu oleks vaja töödelda täiendava
puidukaitsevahendiga. TANALITH M i ainulaadsed omadused tagavad ka
puidu kauni välimuse.

TANALISED Cleari surveimmutatud puidu seene- ja
putukatõrjeomadused on tõestatud sõltumatutes laborikatsetes
Briti/Euroopa puidukaitsevahendite standardite kohaselt.

Peale selle on Arch veendumusel, et toodete praktiliste omaduste täpsel
hindamisel on välikatsed üliolulised. TANALISED Cleari surveimmutatud
puit ei ole selles osas mingi erand, sest selle praktilised tööomadused
on tõestatud sõltumatute katsete käigus.

Välikatsed välisvoodri ja varjualuste elementide
esteetiliste ja kaitseomaduste katsetamiseks.
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Põhiomadused
• Tõestatud kaitse seennakkuste ja putukarünnakute eest.

• Naturaalse välimusega puit, mis aeglustab oluliselt plekkide
tekkimist, puit näib kauem värske ja puhas.

• Ühtlane pealekandmine töötlemise käigus toimub kontrollitud
tingimustes puiduimmutustehases.

• Ideaalne kasutamiseks välistingimustes kohtades, kus
konstruktsioonid ei puutu kokku maapinnaga, sh välisvooder,
katuselaastud, aiamajakesed, terrassilauad, varjualused
elemendid ja mänguväljaku puitkonstruktsioonid.

TANALISED Cleari immutatud puit

SPETSIFITSEERIMISEKS soovitame kasutada järgmist sõnastust 

• Puit järgneva spetsifikatsiooni alusel . . . (lisada kogus, mõõdud, liik, lõppkasutaja/komponendid
kirjeldus) . . . peab olema vaakum-/surveimmutatud TANALITH M-i puiduimmutusvahendiga
töötluskoodi . . . kohaselt  . . . (lisada töötluskood, mille leiate pöördelt).

• Kui materjali on pärast immutamist vaja veel järgata, puurida, sälgutada vms, tuleb seejärel
paljastunud puidupinnad töödelda põiksüü-puidukaitsevahendiga ENSELE Clear.

• Pikikiudu töödeldud, hööveldatud, ühtlustatud, tasandatud või intensiivselt lihvitud puit tuleb
saata immutustehasesse tagasi uuesti immutamiseks.
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Probleem
Mõnda liiki seened toituvad puidurakkudest ega põhjusta
mitte niivõrd kõdunemisprobleeme, kui rikuvad puidu
välisilmet ja värvi ning muudavad puidu inetuks. Sageli
kutsutakse selliseid seeni plekiseenteks.

Uuringud
Viimase kümne aasta jooksul on Arch tegelenud uue
puiduimmutusvahendi väljatöötamisega, mis peale puidu
traditsioonilise kaitse seenhaiguste ja putukate eest säilitab
ka puidu naturaalse välimuse ning võimaldab seda kasutada
ilma kaitsekihita. 

Lahendus
TANALITH M on uudne ja tõestatud omadustega
puidukaitsevahend, millel on veel üks eelis – puit püsib
kauem puhas ja värske. Ulatuslikud välikatsed on tõestanud,
et TANALISED Cleari surveimmutatud erinevate puuliikide
plekivastane kaitse püsib kauem. Selle aja jooksul omandab
puit iseloomuliku ja meeldiva, päikese mõjul heledamaks
muutunud välisilme.

Lisaks näitasid need välikatsed, et TANALISED Cleari
surveimmutatud puidu kaitseomadused ületavad Euroopa
standardites sätestatud nõuded.  Selline puit sobib
kasutamiseks kasutusklassidele 1, 2 ja 3 vastavates
tingimustes. Kuid tõenäoliselt on selle puidu peamine
kasutusvaldkond klassile 3.2 vastavad tingimused, st
välistingimustes kasutatav puit, ei puutu kokku maapinnaga,
katmata konstruktsioonid.

Valikus on erinevad spetsifikatsioonid soovitud kasutusea
alusel, samuti erinevad kaitsetasemed seenhaiguse ja
putukakahjustuste eest: välisvooder ja seedripuust
katuselaastud ning 30 aastat maapinnaga mitte kokkupuutuv
puit varjualuste elementide ehitamiseks, nagu terrassilauad,
puitkonstruktsioonid, mis ei puutu kokku  maapinnaga,
mänguväljakute ehitamiseks ja aiamajakestes kasutatav puit
15 aastast praegu kehtivate standardite kohaselt. 

Kasulikud dokumendid
TANALISED Cleari ja TANALITH M-i surveimmutatud puidu
ning vineeri kasutusjuhend sisaldab kogu teavet TANALISED
Cleari surveimmutatud puidu omaduste ja käitlemise kohta.

Kui materjali on pärast immutamist vaja veel järgata,
puurida, sälgutada vms, tuleb seejärel paljastunud
puidupinnad töödelda põiksüü-puidukaitsevahendiga
ENSELE Clear. Nii säilib töötluse terviklikkus.

Tumedad ja inetud plekid
töötlemata männipuidust
välisvoodril, mis paigaldati vaid
9 kuud tagasi. 

TANALISED Cleari immutatud
männipuidust välisvooder, mis
paigaldati 36 kuud tagasi.

Puit on kõige keskkonnasäästlikum ja säästvam ehitusmaterjal.

SPETSIFIKATSIOONID JA STANDARDID
Immutusvahendit TANALITH M on katsetatud standardi BS EN 599 kohaselt, sh ulatuslikud välikatsed. TANALISED Cleari surveimmutatud
puidu immutamisel on järgitud standardis BS 8417 sätestatud penetratsiooni- ja sissejäävuse nõudeid. Puuliigi spetsifitseerimisel veenduge, et
seda liiki puud on võimalik töödelda nimetatud penetratsiooni- ja sissejäävuse nõuete järgi. Kasutusklassid on sätestatud standardis BS EN
335. TANALISED Cleari surveimmutatud puit vastab NBS-i (Z12), NHBC, Zürichi ja WPA riiklike spetsifikatsioonide nõuetele. Arch soovitab
spetsifikatsiooni koostajatel/kasutajatel küsida tarnijalt spetsifikatsiooni ettevalmistamise/ostuprotsessi käigus kinnitust töötluse kohta.

SOOVITUD KASUTUSIGA
Soovitud kasutusiga ei anna garantiid tööomaduste kohta, vaid on viide eeldatavale kasutuseale, mille põhjal on välja töötatud soovitused
puidu immutamiseks eeldusel, et konstruktsioon vastab nõuetele ja seda kasutatakse normaalsetes tingimustes.
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GUIDANCE FOR USE

This document is designed to assist those using or specifying TANALISED Clear pressure treated timber in terms of ancillary

properties and health and safety guidance. 

DESCRIPTION

TANALISED Clear pressure treated timber is timber which has been impregnated with TANALITH M wood preservative under

controlled conditions in a vacuum pressure timber impregnation plant. 

When impregnated into the timber the preservative components are deposited within the wood structure and cannot easily

be removed. 

TANALISED Clear pressure treated timber gives long term protection against fungal decay and insect attack (including

termites where appropriate) and is specifically designed for outdoor, above ground contact situations. In addition, it protects

the timber against the growth of disfiguring, staining fungi which are often associated with unsightly black discolourations on

the surface of the timber that can seriously affect its visual appearance. 

TANALITH M WOOD PRESERVATIVE

The biocides contained in TANALITH M are being supported under the Biocidal Products Directive.

Where national standards apply prior to BPD being fully introduced, approval has been sought from the relevant Competent

Authority. 

TANALITH M is a water-based timber preservative that contains the following organic biocides:-

Tebuconazole: <0.4%

Propiconazole: <1.2%

Permethrin: <0.13%

It is supplied as a concentrated product which is normally diluted to a solution strength of 2% with uptakes into the timber

typically 80 to 200 litres per cubic metre. For COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) purposes please see the

health and safety section of this document.

APPEARANCE

Timber is a variable and natural product. The colour of TANALISED Clear pressure treated timber is virtually the same as

untreated timber. Upon external exposure the colour slowly softens to a sun lightened white which gradually changes to a

natural driftwood grey with time. 

TYPICAL APPLICATIONS

It is advisable to consult with Arch Timber Protection using the contact details given in this document if in doubt about any

particular area of application or compliance with other relevant standards or specifications.

This list, which is not totally exhaustive, gives an indication of the range of uses for TANALISED Clear pressure treated

timber. In all cases, the treated timber should not be used directly in ground contact or in permanent water contact. Nor

should it be used where it may become a component of food or drinking water e.g. storage containers or food preparation

surfaces.

The treatment process parameters may vary to match the end use of the timber and its species. It is therefore extremely

important that you make sure that the timber has been treated to the correct specification. 

CODE OF PRACTICE

REF: COP TANM  Issued April 2010

PRESSURE TREATED

TIMBER & PLYWOOD 

CODE OF PRACTICE
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Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.
Telephone (01977) 714000  Fax (01977) 714001  
e-mail advice@archchemicals.com  

www.archtp.com

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 ning immutustsükleid sellest ette
teatamata.

® TANALISED, TANALITH ja ENSELE on Arch Timber Protectioni registreeritud kaubamärgid.
© Arch Timber Protection 2011.

BS EN ISO 14001
Reg No EMS 539413

BS EN ISO 9001
Reg No FM 1636

Members of

TANALISED Cleari surveimmutatud puidu kättesaadavus
Täpsema teabe saamiseks lähima tarnija kohta pöörduge Archi poole. Kontaktandmed
leiate altpoolt. 
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Puit pannakse
töötlussilindrisse ja
tekitatakse algvaakum.
Puidurakud tühjenevad
õhust ja vaakum
säilitatakse.

Vaakumiga silinder
valatakse täis TANALITH
M-i puidukonservanti.

Hüdraulilise rõhuga
surutakse konservant puidu
rakkudesse, et saavutada
nõutud penetratsioon
spetsifitseeritud
kasutusklassi alusel.

Lõppvaakum eemaldab
liigse konservandilahuse,
mis pumbatakse tagasi
säilituspaaki.

Atmosfääri ventileerimisel
imab puidus olev väike
surve lahuse pinna sisse.
Töödeldud puit jäetakse
kuivama.

Kõrgsurveimmutusprotsess
TANALISED Cleari surveimmutatud puitu on immutatud TANALITH M-i immutusvahendiga
kontrollitud tingimustes suletud süsteemis vaakumkõrgsurvetehnoloogiaga.
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