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Vee hülgamine
Vetthülgavate omaduste tarvis saab immutuslahusele lisada impra-
lit®-Hydropearl T. Takistades vee imbumist puitu, tagab Hydrope-
arl T parema puidu säilivuse ka seeläbi, et väheneb puidu paisumi-

ne-kokkutõmbumine, mis otsese ilmastiku mõju puhul viib kergesti 

 puidupinna lõhenemisteni.

Hallitusevastane
Süvaimmutatud puidul töötlusjärgse, liigniiskusest johtuva hallituse 

tõrjumiseks, mis võib tekkida niiskematel aastaaegadel ilmaolude va-

hetule mõjule avatud kuivamiskohtades, kus töödeldud puit ei jõua 

piisava kiirusega kuivada, on impra® valikus kaks erineva kontsent-

ratsiooniga kaitsevahendit: impralit®-Additiv TK3 ja impralit®-Moul-
dex. Mõlemat lisatakse põhitöölahusele ja kaitse hallituse vastu 

saadakse regulaarse töötluse käigus. Surveimmutus impralit® KDS 
sisaldab ka hallitusevastaselt toimivat polümeerset betaiini, muutes 

hallitusevastase lisamise hästi ventileeritud kuivatuse puhul tarbetuks.

impralit® toodetega töötlemisel soovikohase tulemuse saavutami-

seks ja parema kaitse tagamiseks on omal kohal lisandid.  Lisandite 

kasutamine annab võimalused:

 … eritoonideks, mis sobivad kasutuskohajärgse miljööga

 … kaitseks hallituse vastu, mis võib tekkida niiskematel aastaaegadel 

värskelt töödeldud puidu kuivatamisel, kui ei ole võimalust suletud 

ja kuivas kohas puitu kuivamise ajaks ladustada

 … hilisemate lõiketöötluste poolt kaitseta jäänud lõikekohtade kaitse 

taastamiseks.

Otsakaitse
Immutatud puidu kaitsmiseks lõiketöötlustest tin-

gitud kaitsekihi eraldumise järgselt, on kasutuseks 

valmiskujul impralit®-Cut-Guard. Pealekandmine 

pintsliga. Cut-Guard’i valikus toonid,  kuivamisjärg-

selt: roheline ja pruun.

Hilisem viimistlemine
impralit® immutustega töödeldud puit on ülevärvitav, puiduniiskuse 

15% juures ja alla selle. Võimaluse korral on soovitatav lõppkasutajal 

impralit®-immutatud puidul paremaks dekoratiivseks tulemuseks 

lasta ilmastiku käes mõnda aega seista. Soovitame kasutada 

RÜTGERS’i vesialuselist puidukaitselasuurvärvi profilan® fina-Hyb-
rid. Arvestades müügilolevate pinnaviimistlustoodete paljusust, tuleb 

kõiki muid värve eraldi katsetada.

impralit®-süvaimmutuste ekstratüünimine

Töötluse toonid
Vaseimmutuste puhul on puidu loomulikuks töötlus-

järgseks välisilmeks roheline toon, 

mis ajapikku päikese toimel kuhtub. 

Süvaimmutuslahusele lisatavad 

pigmendid toonivad töödeldava 

puidu immutustöötluse käigus. Too-

ni tugevus saavutatakse vastavalt 

pigmendi kontsentratsioonile tööla-

huses.   

impralit® pigmentide toonid vaseimmutustel: 

                   hall, pruun ja kuldpruun.

impralit® TSK-40, raskemetallivaba veepõhine süva- 

ja kergimmutus, on värvitu töötlusega. Markeerimi-

seks või soovitud tooni andmiseks immutustöötluse 

käigus on võimalikud erinevad toonid. Põhitoonid:

     20 kg
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