
WRZESIEŃ 2011SPECYFIKACJA IMPREGNACJI

MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ DREWNA MUSI BYĆ
NA POZIOMIE 28%. JEDNAKŻE OPTYMALNA

WILGOTNOŚĆ MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI
OD GATUNKÓW DREWNA . WIĘCEJ INFORMACJI NA

TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ OD DORADCÓW
ARCH TIMBER PROTECTION.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym
serwisem technicznym:

TELEPHONE -  01977 714000   FAX - 01977 714001
E-MAIL: advice@archchemicals.com   www.archtp.com

PAMIĘTAJ: DREWNO ZAIMPREGNOWANE POWINNO
BYĆ PRZECHOWYWANE AŻ DO WYSCHNIĘCIA

(SWOBODNIE ODCIEC  - ZAZWYCZAJ 48 GODZIN)
PRZED WYSYŁKĄ.

Arch Timber Protection updates its literature as and when necessary. Please ensure you have an up to date copy. Whilst every attempt has been made to ensure the accuracy and reliability of the information contained in this document, Arch Timber Protection gives no undertaking to that effect and no responsibility can be accepted for reliance on this information.
® Tanalith, Tanalised and Tanatone are registered trademarks of Arch Timber Protection.   © Arch Timber Protection, 2011.

BS EN ISO 9001 
FM 1636

BS EN ISO 14001
EMS 539413 

GRUPY WYSZCZEGÓLNIENIE
ŻĄDANA

TRWAŁOŚĆ
UŻYTKOWA

KLASY
ZAGROŻENIA

Drewno budowlane
wewnątrz

1 or 2

Konstrukcje dachowe (suche): krokwie, płatwie, belki, odeskowanie, murłaty.

Konstrukcje dachowe (obszary Hylotrupes): Tam gdzie istnieje ryzyko
występowania Szpuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L) zgodnie z
przepisami budowlanymi (dotyczy Anglii i Walii), normy budowlane Szkocji i
przepisy budowlane (Irlandia Północna): krokwie, płatwie, belki,
odeskowanie, murłaty.

Konstrukcje dachowe (ryzyko zawilgocenia): W przypadku gdy elementy
narażone są na ryzyko zawilgocenia z powodu na przykład kondensacji:
krokwie, płatwie, belki, odeskowanie, murłaty, dachy płaskie (na zimno),
zamknięte belki, kosz dachu, dach płaski (ciepło odwrócone), belki stropowe.

Listwy dachówkowe.

Ściany zewnętrzne/belki: Szkielet drewniany, ściany zewnętrzne.

Podwaliny.

Wszystkie podane parametry odnoszą się do impregnacji zarówno
gat. miękkich i twardych, o ile nie wskazano inaczej.

NORMY
TANALITH® E jest zgodny z wymogami skuteczności
PN EN 599-1, a drewno impregnowane jest zgodne z normą PN
EN 351-1 dla właściwych klas zagrożenia.
Klasy zagrożenia są zdefiniowane w PN EN 335-1. 
Brytyjski dokument wyjaśniający te normy to BS 8417.

WYMAGANY OKRES ŻYWOTNOŚCI
Wymagany okres użytkowania nie daje gwarancji skuteczności, lecz
jedynie wskazuje oczekiwania w stosunku do którego zalecenia
impregnacji zostały sporządzone przy założeniu dobrego projektu i
normalnych warunków użytkowania.

60 lat1 TE/BI

Drewno budowlane na
zewnątrz powyżej gruntu

3.2

3.1

3.2

Elewacje bezpowłokowe.

Okładziny, podsufitki, deski szczytowe i czołowe okapu zabezpieczone
powłokowo.

Gonty cedrowe.

30 lat

Ogrodzenia i architektura
ogrodowa bez kontaktu z
gruntem

3.2 Ramiaki, rozpórki, bramy, płyty, listwy, słupki, kołki, deski, budynki
gospodarcze, pergole, altany, elementy wyposażenia placów zabaw
narażone na warunki zewnętrzne bez kontaktu z gruntem. 

15 lat

Ogrodzenia, architektura
ogrodowa i zabudowania
gospodarskie w kontakcie z
gruntem  
Ochrona przed termitami

4 Słupki (kantówki, przetarte, obrobione, obtoczone, wałki, półwałki), wsporniki,
deski szalunkowe, podkłady w kontakcie z gruntem. 
Budynki gospodarskie: drewno osadzone w ziemi lub podatne na częste
zawilgocenie.

15 lat

15 lat

Drewno opakowaniowe
ładunków do Australii

3.2 Aby spełnić wymogi rozporządzenia Australijskiej Inspekcji Sanitarnej (tylko
przepuszczalne drewno drzew iglastych).

Nie 
dotyczy

KODY
IMPREGNACJI

30 lat

30 lat

Ogrodzenia autostradowe
powyżej gruntu

3.2 Aby spełnić klauzulę 311 specyfikacji Brytyjskiej Highways Agency lub gdy
dłuższy okres eksploatacji jest wymagany niż ogólne zastosowania w Klasie III.

30 lat

Drewno w przemyśle 
ciężkim

Ochrona przed termitami

4 Ogrodzenia autostrad w kontakcie z gruntem: Aby spełnić klauzulę 311 (tylko
drewno drzew iglastych) specyfikacji Brytyjskiej Highways Agency lub gdy
dłuższy okres eksploatacji jest wymagany niż ogólne zastosowania w Klasie 4.

Słupy teleenergetyczne, podkłady kolejowe.

30 lat

UWAGI

UWAGA 1 Do impregnacji z ‘ Tanalith® Extra ’ dodatkiem
hydrofobizującym, jeśli jest.
Do impregnacji z ‘ Tanatone® ’ dodatkiem brązowego
barwnika , jeśli jest.

UWAGA 2 PN EN 363 Klasy wilgotne (Klasa klejenia 2) może być
zaakceptowana – skonsultować się z producentem lub
dostawcą sklejki w celu potwierdzenia. 

UWAGA 3 Przed rozpoczęciem impregnacji drewna twardego test
koloru powinien być wykonany. Dodatkowe informacje
dostępne w serwisie technicznym Arch Timber
Protection.

UWAGA 4 Wyższe stężenie roztworu odnosi się do indywidualnych
cyklów impregnacji.

UWAGA 5 Klasyfikacja zgodnie z australijskimi normami AS1604.

UWAGA 6 Do zastosowań w kontakcie ze świeżą wodą wymaganą
penetracją jest NP6 (pełna biel i 6mm w twardzieli). W
celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z
Arch.

Sklejka – zastosowania

wewnętrzne

Sklejka - zastosowania

zewnętrzne (bezpowłokowe)

2 WBP (test na jakość sklejania) lub BS EN 636 Klasyfikacja zewnętrzna (BS EN
314: Część 2 Jakość sklejenia 3).

60 lat

3.2 WBP (test na jakość sklejania) lub BS EN 636 Klasyfikacja zewnętrzna (BS EN
314: Część 2 Jakość sklejenia 3).

15 lat

(UWAGA 2)

Tanalised® E drewno impregnowane ciśnieniowo środkiem ochrony drewna
Tanalith® E w zakładzie impregnacyjnym. 

TE/BI

TE/BI

TE/TB

TE/BI

TE/BI

60 lat

60 lat

60 lat

60 lat

60 lat

TE/GFb

TE/BX

TE/CS

TE/EPa

TE/EPb

TE/GFa
(tylko drewno miękkie)

TE/GFb

TE/HW
(tylko drewno twarde)

TE/MF

TE/HD

TE/AQ

(UWAGA 1)

(UWAGA 1)

(UWAGA 3)

(UWAGA 1)

(UWAGA 1)

(UWAGA 4)

(UWAGA 4)

(UWAGA 5)

(UWAGA 2)

SKONSULTUJ INDYWIDUALNE CYKLE IMPREGNACJI
ABY UZYSKAĆ POMOC DOTYCZĄCĄ 

OKREŚLONYCH PROGRAMÓW 

KODY CYKLI
(Patrz: Wskazówki
cyklu impregnacji)

E2

E2

E2

E2

E1

E3

E2
Grubość <15mm

E3
Grubość >15mm

E4
E3 Jeśli przekładki

co 1-2 warstwy

E2
Grubość <15mm 

(Z wyjątkiem 
Tanatone w E3)

E3
Grubość >15mm

E4

E5

E6

E5

E4

E4

2

2

2

2

Kontakt z wodą słodką Wrota śluz, umocnienia skarp. TE/FW
(UWAGA 6)

15 lat E44

DREWNO IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO

Rafał Zmuda – tel. +48 502 625 130 
email: rafal@archtp.pl

Paweł Jabłoński – tel. +48 500 283 445 
email: pawel@archtp.pl

www.archtp.pl


