
välja antud detsember 2022 immutatud puit
kehtib kuni detsember 2023  
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PUIDU KUUMÕLITAMINE
TERRASSI JA FASSAADILAUAD
RASKETESSE ILMASTIKUTINGIMUSTESSE
Hot-Oil Impregnation, Royal Hot-Oil Impregnation, Eco-Friendly Fire Retardant

Tegemist on autoklaavmeetodiga, kus na
turaalne linaõli kuumutatakse +65 O� tem
peratuuri juures vaakumi abil puidu pinna 
sisse.
Jahtudes aga kinnitub linaõli tugevasti puidu 
pooridesse ning tekib vetthülgav kaitsekiht.

Sellise töötlemisega saab terrass või 
voodrilaud
• vetthülgava toime
•  UVkaitse
•  kujukindluse
•  seenmädaniku kaitse
•  säilib puidu originaalne struktuur ja kesk

konnasõbralikkus
•  puidule saab anda erinevad vetthülgavad 

värvitoonid nagu kuldpruun, pruun, tume
pruun, beež, hall, tumehall, grafiithall

�amuti on oluline teada, et autoklaavmee
todiga töödeldakse puitmaterjal kuuma 
õliga kõikidest külgedest ning värvused on 
kauakestvad.
Vaakumi ja surve meetodi eeliseks on tööt
lemise põhjalikkus ja kiirus.

Termo-õlitust saab teostada kõikidele  puit-
materjalidele:
• voodrilauad
• terrassid
• aiamööbel
• kuuse, männi ja lehtpuit
• termopuit, lehis, troopiline puit jne.

Olenemata sellest, mis liiki puiduga on 
tegemist, muutuvad kõik kaitsmata puidu
liigid päikese käes varem või hiljem hal
liks, samuti võivad tekkida mikropraod ja 
kahjustused.

�elle vältimiseks on üks paremaid lahendusi 
puitu kuumõlitada autoklaavmeetodiga.
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hansacom oÜ
Betooni 19
Tallinn 11415
Tel  606 6435
Mob  50 20013
Fax  606 6430
hansacom@hansacom.ee
www.hansacom.ee
www.koppers.com

SERTIFIKAADID
OÜ �ansacom juhtimissüsteemi on kontrollitud ja see vastab 
juhtimissüsteemi standardite I�O 9001 ja I�O 14001 nõuetele.

OÜ �ansacom on asutatud 1999. aastal. 

FIRMA TEGEvUSALADEKS ON: 
• valmistoodete hulgimüük
• puidukaitsevahendid
  otsakonservandid
  puiduõlid
• puidu tuletõkketöötlus Bs1; d0
• puidu kuumõlitamine autoklaavmeetodil
• puidu ja puittoodete süvaimmutamine

Terrassilauad Voodrilauad
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