Tytan Professional
Ognioochronny impregnat do drewna
Preparat przeznaczony do zabezpieczenia drewna i materiałów
drewnopochodnych, przed działaniem ognia. Związki użyte do produkcji
impregnatu nie ulegają rozkładowi w czasie. Jeśli drewno nie jest narażone na
wymywanie przez wodę lub pozostawanie w warunkach wysokiej wilgotności,
to skuteczność impregnacji jest trwała i równa fizycznej trwałości drewna.


Zalety:




Wysoka wydajność
Szybko i głęboko wnika w drewno







drewna
budowlanego
więźby dachowej
odeskowania dachów
elementów konstrukcji ścian działowych
elementów podpodłogowych
elementów stropów drewnianych

Zastosowanie do:

DANE TECHNICZNE
skład
kolor
zapach

związki boru, fosforany, siarczany,
przed zastosowaniem - czerwonawy,
zielonkawy; po użyciu - zielony, czerwony
słaby niedrażniący zapach, zanikający
po impregnacji

postać

drobnokrystaliczny, sypki proszek

wskaźnik pH

( w temp. 20℃): 5,4 (dla roztworu 20%
roztworu)

rozpuszczalność w wodzie

Do 30 %

głębokość wnikania w drewno
o wilgotności 12+/-1%
o wilgotności 28+/-2%
klasyfikacja ogniowa
agresywność korozyjna wobec stali

do 2 mm
do 4,8mm
z drewna sosnowego o grubości 28 mm
– klasa B-s2, d0 trudno zapalny,
średnia
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SPOSÓB UŻYCIA
Metoda powierzchniowa:


w przypadku koncentratu-soli stosować w
postaci 20-30% roztworu wodnego,

OGRANICZENIA STOSOWANIA



przygotowanie roztworu roboczego: rozpuścić 1
kg impregnatu w 2,3 do 4 litrów wody - większe
rozcieńczenie stosować przy kąpieli oraz przy
drewnie suchym o wilgotności <15%



sól należy wsypywać stopniowo do wody
(najlepiej w temperaturze +60oC) i mieszać aż do
momentu całkowitego rozpuszczenia się soli



w przypadku stosowania impregnatu gotowego
do użycia nie należy rozcieńczać go wodą



impregnat nanosić przez 2-4 krotne smarowanie
pędzlem, opryskiwanie lub metoą kilkugodzinnej
kąpieli

W przypadku zabezpieczania elementów, które
stosowane są na zewnątrz budynków należy
zabezpieczyć ich powierzchnie (po odparowaniu wody)
powłokami hydrofobowymi (lakier lub farba)

OPAKOWANIE / PRZECHOWYWANIE
Środek należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach. Najwyższą jakość środek posiada przez 24
miesiące od daty produkcji.
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI
Koncentrat zielony, czerwony, 20kg
Koncentrat zielony, czerwony, 5kg
Koncentrat czerwony, 1kg
Gotowy roztwór zielony, czerwony, 5l

Metoda wgłębna (ciśnieniowo-próżniowa):


w przypadku koncentratu-soli stosować w
postaci 10% roztworu wodnego



sól rozpuszczać w ciepłej wodzie (najlepiej o
temperaturze ok. 60oC)



przygotowanie roztworu roboczego w stosunku
1:9, czyli rozpuścić 1 kg impregnatu w 9 litrach
wody



idealne do zastosowania w specjalistycznych
zakładach nasycenia drewna (wg instrukcji ITB nr

355) (kąpiel gorąco-zimna lub metody ciśnieniowe)


po zabiegu materiał należy sezonować w
przewiewnym miejscu, pod dachem, do
momentu uzyskania przez drewno wymaganej
wilgotności
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ZUŻYCIE

Metoda impregnacji

Postać
produktu

ZABEZPIECZENIE
(przed działaniem ognia, grzybów i owadów)

Koncentrat sól

190g soli/𝐦𝟐

Gotowy do
użycia

0,6 – 0,8l/𝐦𝟐 (w zależności od stężenia
roztworu)

powierzchniowa

Ostrzeżenia i zalecenia BHP
Środka nie należy stosować do impregnacji materiałów narażonych na działanie wody i kontakt z gruntem. Zaimpregnowanego materiału
nie należy poddawać wtórnej obróbce, jeżeli jest ona konieczna w przypadku metody powierzchniowej należy powtórnie zaimpregnować
drewno. Powierzchnie impregnowane nie powinny bezpośrednio kontaktować się z nieopakowaną żywnością.
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 01.07.2015
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie
z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy
z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach,
o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.
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