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impralit®-BSK-effect,
puidukonservant, loodud lõikepuidu ennetavaks ajutiseks kaitseks 

sine ja hallituse eest saeveskites. Töötlemist vajab puit koheselt 

peale lõiketöötlust. Kuna on tegemist ennetava kaitsevahendiga, ei 

saa juba nakatunud puitu hiljem piisaval määral kaitsta. Asjatund-

liku kasutamise korral aga võimalik vältida sine ja hallituse teket 

 – seeneeoste massilise leviku tõttu, eriti niisketel aastaegadel, on 

operatiivselt teostatud kaitsetöötlus soovitatavaks lähteks ehituspuidu 

puhta välisilme säilimise tagamisel.

Puitu sine ja hallitusega kahjustav seen ei riku ehituspuidu struktuur-

set tugevust kohe ohtlikul ulatuses. Küll aga mõjub sineseen puidu 

väljanägemisele sel määral, et hilisemad katsed lakkide ja lasuursete 

viimistlustega puidu struktuuri dekoratiivselt esile tõsta võib läbikuk-

kunuteks lugeda. Sinekahjustus nö poeb sügavamale puitu ning kuigi 

peale mehaanilist ja ka keemilist pinnatöötlust võib paista, et puit 

puhas ning hele, lööb sinetus aja möödudes piisava niiskuse juures 

uuesti välja. 

impralit®-BSK-effect’ga immutades annab korralikumad tulemused 

puidu sukeldamine tangis ja rõhu all töötlemine.

Kaitse Ennetav kaitsetöötlus 
kahjustajate vastu

Lahuse kontsentratsioon
%

Pinnakaitse Putukad Seened Sukeldusmeetod

Sinevastane ▪ 2...6 impralit®-BSK-effect töötlusnäitajad

Puidul sinet ja hallitust tekitavate seente jaoks on 

sobilikud kasvutingimused temperatuurivahemi-

kus 0...40°C. Mõnede puitu lagundavate seente 

elutegevus võib toimuda veel paar kraadi alla 

nulligi. Puidu tumenemine ja sinelaigud võivad 

teatud seente puhul esile tulla alles temperatuuri 

tõusmisel 10°C ja üle selle - seene elutegevus 

hoogustub. Mõni sineseen toitub puidu pealispinna 

lähedal ning leidub sineseeni, mis oma niidistiku 

sügavamale puitu kasvatavad. Sineseened vajavad 

elutegevuseks ka niiskust. Puiduniiskusel alates 

18...20% ja sobivatel temperatuuridel saavad sine-

seened puidu oma toidulauaks võtta. 
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impralit®-BSK-effect — sinevastane puiduimmutus
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impralit-BSK effect

Immutusmaterjali tüüp
Veega lahjendatav kontsentraat ennetava ajutise kaitsetoimega värskelt 

saetud puidu sine ja hallituse vastu; vedelik. 

Toimeained

tsüprokonasool

jodopropünüülbutüülkarbamaat

propikonasool

bensalkooniumkloriid

didecylpolyoxethylammoniumborat

Toimeefektiivsus Ennetav ajutine kaitse sine ja hallituse vastu.

Rakendusala
Lõikepuidu ennetavaks ajutiseks kaitseks sine ja hallituse eest

saeveskites. Käidelda tuleb koheselt peale puidu lõiketöötlust. 

Töötlusmeetod

Sukeldusmeetod; katmine pihustustunnelis; surveimmutus. 

impralit-BSK effect kasutamisel pihustustunnelis võib vahu moodustumise 

tagajärjel tekkida läbivoolu katkemine; abinõu: vahuvastane vahend.

Töötluslahuse kontsentratsioon

2-6 % vees (sukeldusmeetod) kõikide levinud puiduliikide jaoks.

Nõutav immutuskontsentratsioon sõltub mitmetest teguritest ja tuleb

seega kohapeal individuaalsete parameetrite, puidu liigi, puidu

niiskuse, puidu pealispinna, ladustamistingimuste, kliima ja

töötlemissurve alusel kindlaks määrata. 

Töötluslahuse valmistamine

Segada kontsentraati korralikult ja valada see vette. Näiteks, 100 L 6% 

töölahuse valmistamiseks on tarvis segada 6 kg impralit-BSK effect’i 94 liitris 

vees. Võimalik on ajutine vahu teke. Tulemuseks on läbipaistev kuni kergelt 

hägune õrna lõhnaga mikroemulsioon.

Töötluskäigu nõuded
Immutusajad sõltuvad puidu mõõtmetest, liigist, niiskusest, lahuse kontsent-

ratsioonist ja puiduvirna pakketihedusest. Lisateave immutuse müüjalt.

Töötlemisjuhised

Pärast immutamist tuleb puitu vihma eest kaitsta ning hästi ventileeritud 

kohas ladustada puidu kiireks kuivamiseks. Käesoleval infolehel toodud 

tehniline teave kehtib ainult keemiliselt töötlemata puitudele. Kui puitu on 

eelnevalt töödeldud teiste vahenditega, võtke palun ühendust meie raken-

dusosakonnaga.

Töödeldud puidu näitajad

impralit-BSK effect asjatundlikul kasutamisel on võimalik vältida sine ja halli-

tuse teket. Samas ei ole võimalik anda garantiid, kuna tegemist on ennetava 

vahendiga - sineseentega kokku puutunud puidus võib kasvukolle ulatuda 

puidu sisse, e. võidakse töödelda juba nakatunud puitu. 

Sine ja hallituse teke töötlemata puidul sõltub muuhulgas niiskusest ja puidu

kuivamise/kuivatamise kiirusest.

Erikaal @ 20°C Ligikaudu 0,99 g/cm³

Taara suurus 1 000 kg IBC konteiner; 25 L kanister

impralit®-BSK effect tehniline ülevaade


