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Celcure®
Koppers Εμποτισμένη Ξυλεία

Η ανθεκτική λύση Ξυλείας για Έργα κήπου.
Εγγυημένη ξυλεία είναι ο όρος που η
βιομηχανία αναγνωρίζει την ξυλεία
που έχει εμποτιστεί με ένα σύστημα
συντηρητικού Koppers Performance
Chemicals Celcure®, που βασίζεται
σε ένα αποτελεσματικό συνδυασμό
χαλκού και οργανικού συνβιοκτόνου.
Με περισσότερα από 25 χρόνια
εμπειρία και στοιχεία που έχουν
συλλεχθεί από τοποθεσίες σε όλη
την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την
Αυστραλία και την Ιαπωνία, τα
συντηρητικά Celcure® έχουν ένα
αποδεδειγμένο ιστορικό της
απόδοσης τους. Επεξεργασία με
πίεση για να αναγκάστει το
συντηρητικό να εισχωρήσει βαθιά μέσα στη δομή του ξύλου παρέχει
προστασία όπου αυτό έχει σημασία. Ξυλεία με εμποτισμό του συστήματος
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Ceclure ® είναι κατάλληλη για χρήση κατά κλάσεις: UC1, UC2, UC3 και
UC4, συμπεριλαμβανομένων περίφραξεων, DECK ξυλείας, καθώς και ξύλα
ανακαίνησης και κατασκευής.

Χρώμα και Επιφανειακή Προστασία
Ως ζήτημα ορθής πρακτικής, κάθε εκτεθειμένο ξύλο, εμποτισμένο ή όχι, θα
πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. Ενισχυμένη προστασία
από τις καιρικές συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής μιας
ανθεκτικής διαμόρφωσης του ξύλου για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Συνιστάται η εφαρμογή μιας ποιοτικής σαφώς υδροαπωθητικής ή ημιδιαφανούς χρώσεως
Εναλλακτικά, το έλαιο του DECK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
διατηρήσει μια σύγχρονη φυσική εμφάνιση. Ακολουθείτε πάντα τις
συστάσεις του κατασκευαστή.

Διατηρητέα Εμφάνιση Ξύλου
Ξυλεία εμποτισμένη με Ceclure ® θα έχει αρχικά μια πράσινη εμφάνιση που
αναδεικνύει τα φυσικά νερά και χαρακτηριστικά του ξύλου. Αυτό θα
εξελιχθεί σε ένα ελκυστικό φυσικό μέλι καφέ χρώμα, πριν τελικά το
ξεθώριασμα σε γκρι μετά από μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο.
Τα επεξεργασμένα με Celcure® προϊόντα ξύλου μπορεί να είναι βαμμένα ή
να βάφονται για να ταιριάζουν με κάθε συνδυασμό των εξωτερικών
χρωμάτων. Ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Επιλογές Πρόσθετα
Η εταιρεία Koppers έχει αναπτύξει μια σειρά από πρόσθετα για το σύστημα
προστασίας ξύλου Celcure®. Σε ελκυστικό καφέ και χρυσό πρόσθετων
συστημάτων χρώμα , προσφέροντας στους τελικούς χρήστες την επιλογή των
χρωμάτων για τα επεξεργασμένα προϊόντα ξύλου.
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