
PEAMISED OMADUSED

DRICONiga immutatud materjal on puiduimmutustehases kontrollitud

tingimustes vaakumi surve all immutatud tule levikut aeglustava tootega

DRICON, millele vajaduse korral järgneb ahjus kuivatamine nõutava või

määratud niiskusesisalduse taastamiseks. DRICONiga töödeldud puitu võib

olenevalt lõppkasutusest kuivatada kas ahjus või kuivas õhus.

DRICON on moodne veepõhine tuleaeglusti, mis sisaldab boorhapet. See ei

sisalda halogeenitud tooteid, formaldehüüde, raskmetalle, fosfaate ega

lenduvaid orgaanilisi ühendeid. 

DRICONiga töödeldud materjalid on ette nähtud kasutamiseks kõikides

siseruumides ja ilmastiku eest kaitstud tingimuses.

Tüüpilised kasutusalad on alaliste elu- ja ärihoonete projektid (sisevooder,

seinte ja lagede kattekiht, kaetud välisvooder), suure niiskusega kohad (nt

ujulad, vetelpäästejaamad), suitsuohtlikud kohad (nt transpordi- ja

raudteerajatiste puit, raudtee- ja metroojaamad), suure tugevusnõudega kohad

(nt tellingute plaadid, tugitalad, trepid) ja renoveerimisprojektid (nt

arhitektuurimälestised, kirikud).

DRICON on ainus Ühendkuningriigi puidukaitseliidu (WPA) HR-tüüpi

niiskuskindluse tunnistusega toode.

DRICON on Euroopa tulepüsivuse standardi eelnõu (prEN15912) kohaselt

liigitatud kõige kõrgemasse sisetoodete klassi INT2 ja hästi hooldatud

välisrakenduse korral klassi EXT.

DRICON on ainus Briti sertifitseerimisasutuse BBA sertifikaadiga puidu

immutamiseks ette nähtud tuleaeglusti (sertifikaat nr 87/1841

aastast 1987).
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HOIDMINE
DRICONiga töödeldud puitu ja vineeri tuleb ladustamise ajal kaitsta
ilmastiku eest.

DRICONiga töödeldud materjal, mida on vajaduse korral ahjus
kuivatatud, sisaldab ehituskohale tuues ettenähtud koguses niiskust ja
on valmis koheseks paigaldamiseks. Kui töödeldud materjali tuleb enne
paigaldamist hoida ehituskohas, siis tuleb seda teha
kasutustingimustele vastavate keskkonnatingimuste juures. Kui
töödeldud materjali ei ole võimalik hoida hoones, siis tuleb seda teha
maapinnast kõrgemal ning katta niiskuse ja mustuse sissetungimise
eest presendi või plastkilega, nii et materjal saaks hingata.

DRICONiga töödeldud puit ja lehtmaterjalid on väärtuslikud
ehitustooted ning nende hoidmisel tuleb alati hoolikalt vältida
mehaanilisi kahjustusi ja pinna rikkumisi.

ETTEVAATUSABINÕUD KÄSITSEMISEL 
DRICONiga töödeldud puit ja lehtmaterjalid on väärtuslikud
ehitustooted ning nende käsitsemisel tuleb alati hoolikalt vältida
mehaanilisi kahjustusi ja pinna rikkumisi.

DRICON sisaldab boorhapet. Tuleb kasutada ettevaatusabinõusid, mis
vähendavad töötajate kokkupuudet töödeldud puiduga, eriti saepuruga.

Allpool esitatud ettevaatusabinõud tagavad piisava kaitse.

Töökohale tarnitud töödeldud puidu pinnal ei tohi pärast ahjus või õhus
kuivatamist olla mingeid tuleaeglusti jääke. Vastasel juhul tuleb puitu
enne kasutamist hästi ventileeritud ruumis lahtiselt virnastatuna ja
sademete eest kaitstuna kuivatada. Töötlemisjärgse niiskuse
ilmnemisel peavad töötajad kandma puidu käsitsemise ajal vastava
klassi ja paksusega sünteetilisi kummikindaid, läbitungimatut põlle ja
läbitungimatuid jalatseid. Niiske puidu juhuslikul käsitsemisel peavad
töötajad kohe pesema käsi ja puiduga kokkupuutunud nahka sooja vee
ning seebiga.

DRICONiga immutatud kuivanud puidu käsitsemisel tuleb tagada
samasugused ettevaatusabinõud nagu immutamata puidu puhul.

Käte kaitseks marrastuste ja laastude eest tuleb kanda töökindaid.

Kõiki vigastusi ja marrastusi tuleb kaitsta veekindla kattega.

Tuleb vältida kokkupuudet Driconiga töödeldud materjalide töötlemisel
tekkinud saepuru või tolmuga. Eelistatavalt tuleb kasutada
väljatõmbesüsteeme või piisavat ventilatsiooni ja allpool kirjeldatud
isikukaitsevahendeid. Töödeldud materjali lõikamisel, sälkamisel või
puurimisel tuleb tolmu ja laastude võimaliku ärritava mõju eest
kaitsmiseks kasutada hingamismaske ja silmade kaitse vahendeid.
Võimaluse korral tehke neid töid vabas õhus, et vältida saepurutolmu
kogunemist.

Vältige saagimistolmu sagedast või pikaajalist sissehingamist.
Lisateavet töökoha puidutolmu piirnõuete kohta vaadake Briti
töötervishoiu ja tööohutuse ameti (HSE) juhendist EH40, millega saab
tutvuda HSE veebisaidil (www.hse.gov.uk).

Puidu tõstmisel ja liigutamisel tuleb olla tähelepanelik ning vältida
vigastusi.

Samasuguseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka immutamata
puidu käsitsemisel.

ISIKLIK HÜGIEEN
Pärast DRICONiga töödeldud puidu käsitsemist või töötlemist tuleb
kokkupuutunud nahk enne muid tegevusi (joomine, söömine,
suitsetamine või tualetis käimine) hoolikalt puhtaks pesta.

Enne riiete uuesti kasutamist puhastage need kogunenud
saagimistolmust.

Peske saastunud riided muudest riietest eraldi.

Vigastused ja marrastused tuleb alati katta veekindla kaitsega ning
järgida isikliku hügieeni nõudeid.

KASUTUSEL PUIT
DRICONiga töödeldud puidu keskkonnamõju on ülimalt vähene ja selle
riski inimeste tervisele loetakse ebaoluliseks.

LÕPPKASUTUSE KAALUTLUSED
DRICONiga töödeldud materjalid on ette nähtud kasutamiseks
kõikides siseruumides ja ilmastiku eest kaitstud tingimuses.
Välistingimustes kasutamiseks peavad DRICONiga töödeldud
materjalid olema hästi kaitstud.

DRICONiga surveimmutatud materjalid on töödeldud vastava
lõppkasutuse nõuete kohaselt. Sellise lõppkasutuse sobivust peab
kinnitama töödeldud puidu tarnija.

Parimate tulemuste saavutamiseks peab puit olema enne immutamist
täielikult ettevalmistatud.

Võimaluse korral tuleb kõik lõikamised, töötlemised, sälkamised ja
puurimised teha enne immutamist. Tulepüsivuse klass käib materjali
lõpliku kuju kohta. Saagimine, hööveldamine, soonimine, lihvimine või
laialdane puurimine vähendavad materjali tulepüsivust. Töödeldud
materjal tuleb täiendavaks DRICONiga immutamiseks tagastada
immutusettevõttesse.

Kasutatavate liimainete vastavuse tagamine on lõppkasutajate
kohustus. Kui DRICONiga immutatud materjali tuleb liimida, siis
küsige liimaine tootjalt soovitusi.

Kasutatavate pinnakatete vastavuse tagamine on lõppkasutajate
kohustus. Kui DRICONiga immutatud materjal tuleb üle katta, siis
küsige kattematerjali tootjalt soovitusi ja nakkuvuse kinnitust ning
pikaajalise vastupidavuse omadusi. Kaetud pindasid on vaja hooldada
tootja juhiste järgi.

ETTEVAATUSABINÕUD TÖÖKOHAS 
Kogu saagimistolm ja ehitusjäätmed tuleb pärast ehitamist koristada
ning kõrvaldada allpool esitatud korra kohaselt..

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE
DRICONI surveimmutatud puidu jäätmed sisaldavad boori ja on
liigitatud kui ohtlikud jäätmed.

Immutusele järgneva töötlemise jäätmeid nagu saetolmu ja -laaste ei
tohi kasutada loomade allapanuks.

DRICONiga surveimmutatud materjale ei tohi kasutada grillide ega
suitsuahjude kütuseks ega restideks.

Majavaldajad peavad toimetama puidu, saetolmu või tuha kohalikku
jäätmekäitlusjaama.

Äri- ja tööstuskasutusest (nt ehitustel) ülejäänud puidujäätmed või
saagimistolm tuleb toimetada selleks ettenähtud prügilasse või
korralikult juhitud ja volitatud jäätmepõletisse.

LISATEAVE
Kui soovite lisateavet DRICONiga surveimmutatud materjali
kasutamise kohta, siis pöörduge allpool esitatud aadressil Arch Timber
Protectioni teabeteenistuse poole.

TULEAEGLUSTIGA TÖÖDELDUD PUIT JA VINEER
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Vastutuse välistamine: kuigi käesolevas dokumendis esitatud teabe täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks on tehtud kõik
võimalik, ei võta Arch Timber Protection endale mingeid kohustusi ega vastuta selle teabe usaldusväärsuse eest. Arch
Timber Protection uuendab oma tehnilist kirjandust vajadust mööda. Palun veenduge, et teil on kõige uuem väljaanne.
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