
Tanalith®E
tryckimpregnerat trä

BESKRIVNING
Tanalith®E är ett krom- och arsenikfritt vattenbaserat 
träskyddsmedel för tryckimpregnering baserat på 
koppar, bor, tebukonazol och propikonazol som verk-
samma beståndsdelar samt antimögelmedel (kathon). 
Tanalith®E tryckimpregnerat trä är effektivt skyddat 
mot röt-, svamp- och in-sektsangrepp. Träet behö-
ver inget ytterligare skydd, men bör efter montering 
behandlas med träolja av god kvalitet för att undvika 
uttorkning samt blekning. Tanalith®E är godkänd 
av Nordiska Träskyddsrådet för impregnering av alla 
produkter i klass A och AB.  
Tanalith®E framställs i enlighet med krav från Europas 
hälso- och miljömyndigheter. 

ANVÄNDING
Användningsområde: VIRKE OVAN MARK.
Kan användas till trä som blir utsatt för påverkan av 
väder och vind eller kondens, men som inte har kon-
takt med jord eller permanent kontakt med färskvatten. 
Kan också användas till trä där problemet med utbyte 
av skadade delar är litet eller risken för olyckor är 
begränsad. Se produktmärkning
- Får inte användas som bränsle i grillar eller kokspisar. 
- Får inte användas som strö eller liggunderlag för djur. 

Användningsområde: VIRKE I KONTAKT MED MARK 
ELLER VATTEN.
Kan också användas till trä som ska vara i permanent 
kontakt med jord eller färskvatten – eller i speciellt 
utsatt för väder och vind samt till trä i erfa-renhets-
mässigt kritiska konstruktioner, som kan vara svåra att 
inspektera och svåra att skifta ut, eller där personsä-
kerheten kräver att träet inte försämras. Se produkt-
märkning. 

Tanalith®E tryckimpregnerat trä kan, trots att det 
är färdigfixerat, ha en relativt hög luftfuktighet. Före 
användning bör träet torkas till den fuktighet som 
föreskrivs för det avsedda användningsområdet. 

För att undvika korrosion bör de spik, skruvar eller be-
slag som används vara av förzinkat stål eller motsva-
rande material. Detta med tanke på den relativt höga 
fuktigheten i träet. 

FÖRDELAR
- Effektivt skydd mot röt-, svamp- och insektsangrepp
- Olivgrön färg
- Option: brun färg
- Träet behöver inget ytterligare skydd, men bör efter mon-
tering behandlas med träolja av god kvalitet för att undvika 
uttorkning och blekning.

FÄRG
Tanalith®e tryckimpregnerat trä har en mycket vacker 
färg, som efter impregnering kommer att ändra sig från 
olivgrön till en mera varm gyllenbrun färg. 

FIXERING
Tanalith®E tryckimpregnerat trä skall vara färdigfixerat 
före utleverans från impregneringsverket. Fixeringen tar ca 
1 dygn efter att impregneringen är slutförd. 

SKYDDSÅTGÄRDER
Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är 
detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, be-
hövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter 
P2). Vid eventuell bearbetning bör de bearbetade ytorna 
efterbehandlas med lämpligt medel, som skydd mot röta 
och svamp. 

AVFALLSHANTERING
Mindre mängder behandlat virkesavfall och utrangerat 
virke läggs tillsammans med grovavfall. Det får endast 
förbrännas i anläggningar med högeffektiv rökgasrening 
där säkert omhändertagande av askan kan ske, t. ex 
avfallsförbrännings- eller energianläggningar. Större vir-
kesmängder levereras separat till godkänd behandling t.ex 
förbränning enligt ovan. För närmare information kontakta 
miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen. 
(Se vidare Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 
1990:10)
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