
Acoperirea si tratarea lemnului la exterior
Curs pentru profesionisti

BINE ATI VENIT!

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



TAVI partenerul dumneavoastra de incredere

1. Usi / Ferestre
2. Balcoane
3. Lambriu
4. Terrase
5.   Mobilier de gradina
6. Cabane / Garaje,Pergole
7.   Garduri
8. Banci,Leagane,etc

Acoperirea si tratarea lemnului la exterior
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Lemn - Construcții din lemn în aer liber

Construcții dimensionale din lemn:

➢ Stabil

➢ Semi-stabil

➢ Non-stabil

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Lemn - Construcții din lemn în aer liber

Construcții din lemn cu dimensiuni stabile
Practic nu există expansiune prin absorbția de umiditate

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Lemn - Construcții din lemn în aer liber

Construcții din lemn dimensionale semiastabil
Expansiune la nivel mediu prin absorbția umidității

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Lemn - Construcții din lemn în aer liber

Construcții din lemn ne-stabile dimensional
Expansiune puternică prin absorbția de umiditate

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Gama de produse
&

Sisteme de acoperire



Sisteme de acoperire standard, construcții
din lemn cu dimensiuni stabile

➢ Transparent

➢ Semi-transparent

➢ Pigmentat



Un sistem de acoperire constă din:

➢ Pre-impregnator

(în funcție de cererea finală de calitate)

➢ Impregnator

➢ Grund

➢ Lac

Sistemul optim este format din patru straturi!

Sisteme de acoperire standard
stabile dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sisteme de acoperire standard stabile 
dimensional

1.Ciclu standard de acoperire
2.Ciclu cu uniformitate ridicată
3.Ciclu cu uniformitate maximă
4.CATAS EN 927-2:2006 ciclu certificat

Ciclu de acoperite transparent sugerat:

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



➢ Pre-Impregnator

➢ Impregnator

Cod Ciclu Esenta lemn Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XHC1 Uniformitate
maxima

Esente de lemn
moale

Transparent ISO3: 26±2 60-80

Cod Ciclu Esenta lemn Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XHC3 Standard Esente de
lemn moale

Transparent
+pigmentare

ISO3: 26±2 40-60

XHC20 Standard Esente de lemn
tare

Transparent ISO3: 24±2 40-60

XWC710 Uniformitate
maxima

Esente de lemn
moale

Transparent
+pigmentare

ISO3: 26±2 40-60

Sisteme standard de acoperire
transparent stabil dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



> Grund
Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XBC2 Standard miere Brk: 20.000 150-200

XBC1 Standard Transparent ISO3: 28±2 60-80

Sisteme standard de acoperire
transparent stabil dimensional

> LAC

Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XGC83 Standard Nuc inchis Brk: 38.000 250-300

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sisteme standard de acoperire
transparent stabil dimensional

1. Ciclu de acoperire standard

>  Impregnant    XHC3+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi   4h

>  Grund  XBC2
> Slefuire dupa  12h

>  Lac   XGC83
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier  4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Sisteme standard de acoperire
transparent stabil dimensional

2.  Ciclu de acoperire cu
uniformitate inalta

➢ Pre-impregnator:  XHC1
> Timp de supraacoperire între straturi 2h

➢ Impregnator:  XHC3+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi 4h

➢  Grund:   XBC2
> Slefuire dupa  12h

➢ Lac  XGC83
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier  4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Sisteme standard de acoperire
transparent stabil dimensional

3.  Ciclu de acoperire cu
uniformitate maxima

➢ Pre-impregnator:  XHC1
> Timp de supraacoperire între straturi  2h

➢ Impregnator:   XWC710+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4h

➢  Grund:  XBC2
> Slefuire dupa  12h

➢ Lac :  XGC83
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier  4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sisteme standard de acoperire
transparent stabil dimensional

4.  CATAS EN 927-2:2006 certificat

➢ Impregnator:    XHC3+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4h

➢ Lac :  XGC83
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

➢ Lac :   XGC83
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24hi  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier  4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Sisteme standard semi-transparent
stabil dimensional

1. Nanotech

2. Lemn – aluminum

Ciclu semi-transparent sugerat:

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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➢ Impregnator

➢  Grund:

Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XHT100 Semi-transparent alb ISO3: 23±2 60-80

Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XBC6AA2 Semi-transparent Transparent Brk: 20.000 150-200

XBC100 Semi-transparent Transparent ISO3: 25±2 60-80

Sisteme standard semi-transparent
stabil dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



➢ Lac :

Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XGC100 Semi-transparent Transparen Brk: 30.000 250-300

XGC6077 Lemn-alluminium Matt effect Transparen Ford6: 60±5 100-150

Sisteme standard semi-transparent
stabil dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sisteme standard semi-transparent stabil
dimensional

1. Nanotech - ciclu de acoperire

➢ Impregnator:    XHT100+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4h

➢  Grund:   XBC6AA2
> Slefuire dupa  12h

➢ Lac :  XGC100
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier  4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Sisteme standard semi-transparent stabil
dimensional

2.    Ciclu de acoperire lemn-aluminium

➢ Impregnator:    XHT100+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4h

➢  Grund:  XBC100
> Slefuire dupa  4h

➢ Lac :  XGC6077
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Sistem pigmentat stabil dimensional

1. Ciclu standard de acoperire

2. Ciclu cu inalta productivitate

3. Ciclu pentru esente tari

4. Ciclu cu inalta izolare

5. Ciclu apa/solvent

Ciclu de acoperire pigmentat sugerat:

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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➢ Impregnator

Sistem pigmentat stabil dimensional

Cod Ciclu Esenta lemn Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XWT2AA1 Pigmentat Esente
moale

Alb ISO3: 50±2 Diluat cu apa 20% 60-80

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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➢  Grund
Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XWT2AA1 Cu inalta productivitate Alb ISO3: 50±2 Diluat cu apa 10% 80-100

XBT6AA1 Standard Alb Brk: 25.000 150-200

XBR6AA2
HNB6AA1  10%

Cu inalta izolare Alb Brk: 20.000 150-200

YBR6AA1
LNB99 40%

Pe baza de solvent Alb Ford6: 30±2 120-150

Sistem pigmentat stabil dimensional
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
Milesi-Italia



➢ Lac
Cod Ciclu Color Viscosity Aplicare cu gr/m2

JJT6883 Pigmentat pt. culori deschise Alb
+pigmenti

Brk: 30.000 200-250

JJC6933 Pigmentat pt. culori inchise Transparent
+pigmenti

Brk: 35.000 200-250

Sistem pigmentat stabil dimensional
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
Milesi-Italia



Sistem  pigmentat stabil dimensional

1. Ciclu de acoperire standard

➢ Impregnator:    XWT2AA1
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢  Grund          XBT6AA1
> Slefuire dupa  12 h

➢ Lac         JJT6883/pigmentat
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sistem  pigmentat stabil dimensional

2.    Ciclu cu inalta productivitate

➢ Impregnator:    XWT2AA1
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Impregnator:    XWT2AA1
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Lac           JJT6883/pigmentat
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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3.Ciclu pentru esente de lemn tare

➢ Impregnator:  XWT2AA1
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Impregnator: XWT2AA1
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Mid-coat:              XBT6AA1
> Slefuire dupa  12 h

➢ Top-coat:        JJT6883+pigmenti
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

Sistem  pigmentat stabil dimensional
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
Milesi-Italia



Sistem  pigmentat stabil dimensional

4.Ciclu de acoperire cu inalta izolatie

➢ Impregnator:    XWT2AA1

> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Mid-coat:    XBR6AA2
> Slefuire dupa  12 h

➢ Lac       JJT6883+pigmenti
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

+ HNB6AA1  10%

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sistem  pigmentat stabil dimensional

5.    Sistem de acoperire apa/solvent

➢ Impregnator:    XWT2AA1
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Mid-coat:         YBR6AA1
> Slefuire dupa  12 h

➢ Lac         JJT6883+pigmenti
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h
> Stivuire dupa uscare la jet de aier 4h

+ LNB99  40%

Solvent-based

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sisteme standard de acoperire 
pentru constructii din lemn 

semi-stabile



1. Transparent

2. Pigmentat

3. Rezistent la apa

Ciclu de acoperire sugerat:

Sistem de acoperire semi-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



➢ Impregnator

➢ Lac

Cod Ciclu Esenta lemn Culoare Viscozitate Aplicare  cu gr/m2

XWC106 Transparent Esenta moale Transparent ISO3: 23±2 60-80

XWT412 Pigmentat Esenta moale Alb ISO3: 90±5 60-80

Cod Ciclu Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XGC22310 Nanotech Transparent ISO3: 26±2 40-60

XGCFAA38 Rezistent la apa Transparent Brk: 9.000 80-100

Sistem de acoperire semi-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



1.Ciclu de acoperire transparent

➢ Impregnator:    XWC106
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Lac          XGC22310
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

Sistem de acoperire semi-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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2.    Ciclu de acoperire pigmentat

➢ Impregnator:    XWT412
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Impregnator:    XWT412
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Lac           XGC22310
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

Sistem de acoperire semi-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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1.    Ciclu de acoperire rezistent la apa

➢ Impregnator:    XWC106
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h

➢ Lac           XGCFAA38
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

Sistem de acoperire semi-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Sisteme standard de acoperire 
pentru constructii din lemn 

non-stabile



1. Impregnant cerat

2. 3x1 transparent + pigmentat culori inchise

3. 3x1 transparent + pigmentat culori deschise

4. Decking

Ciclu de acoperire sugerat:

Sistem de acoperire non-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Cod Ciclu Esenta lemn Culoare Viscozitate Aplicare cu gr/m2

XHC6 Ceara esenta moale Transparent
+pigmentare ISO3: 33±2

60-80

XGCF0 6H 3x1transparent
+pigmentare

Esenta moale
Esenta tare

Transparent+
pigmentare Ford 6: 24±2

60-100

XGTF064 3x1 pigmentat
Softwood

Hardwood
Alb+pigmentare
culori deschise Ford 6: 50±2

60-100

XWC5AA1 Decking Esente de lemn
tratate chimic+termic

Transparent
+pigmentare

ISO3: 33±2 60-80

Sistem de acoperire non-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



1. Ciclu de acoperire cu impregnant cerat

➢ Impregnator:    XHC6+pigmrnti
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h
> Timp de uscare la temperatura camerei  4 h

➢ Impregnator:    XHC6+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h
> Timp de uscare la temperatura camerei  4 h

Sistem de acoperire non-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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2.    Ciclu 3x1 transparent + pigmentat

➢ Lac-grund XGCF06H+diferite culori
> Slefuire dupa 4 h
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

➢ Lac-grund XGCF06H+diferite culori
> Slefuire dupa 4 h
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

➢ Lac-grund XGCF06H+diferite culori
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

Sistem de acoperire non-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



3.    3x1 ciclu de acoperire pigmentat

➢Self-sealer:    XGTF064+culori deschise
> Slefuire dupa 4 h
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

➢Self-sealer:    XGTF064+culori deschise
> Slefuire dupa 4 h
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

➢Self-sealer:    XGTF064+culori deschise
> Stivuire dupa uscare la temperatura camerei  24h

Sistem de acoperire non-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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4.    Ciclu de acoperire pentru Decking

➢Impregnator: XWC5AA1+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h
> Timp de uscare la temperatura camerei 4 h

➢Impregnator: XWC5AA1+pigmenti
> Timp de supraacoperire între straturi  4 h
> Timp de uscare la temperatura camerei 4 h

➢Impregnator: XWC5AA1+pigmenti
> Timp de uscare la temperatura camerei 4 h

Sistem de acoperire non-stabil
dimensional

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Sisteme standard de acoperire pentru
constructii din lemn

Solutii de intretinere si reparatie



1. Pentru toate tipurile de acoperire

2. Personalizat pentru sisteme stabile dimensional transparent

3. Personalizat pentru sisteme stabile dimensional semi-transparent

4. Personalizat pentru sisteme stabile dimensional pgmentat

Ciclu de acoperire sugerat:

Solutii de intretinere si reparatie
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
Milesi-Italia



Cod Ciclu Culoare Vascozitate Aplicare cu gr/m2

XGC35 Pentru toate tipurile de acoperirel Transparent ISO3: 24±2 60-100

XGC33 Stavil transparent Miere Ford4: 70±8 80-100

Solutii de intretinere si reparatie

Cod Ciclu Culoare Vascozitate Aplicare cu gr/m2

XGC22310 Nanotech

Stabil semi-transparent
Transparent ISO3: 26±2 40-60

XGCF06H 3x1
Stabil transparent + pigmentat

Pigmentat Ford6: 24±2 60-100

XGTF064 3x1
Stabil pigmentat

Pigmentat Ford6: 50±2 60-100

> LAC

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Solutii de intretinere si reparatie

1.    Pentru toate tipurile de acoperire

> Curatare

> LAC  XGC 35
> Uscare la temperatura camerei 2 h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Solutii de intretinere si reparatie

2.    Personalizat pentru sisteme stabile dimensional transparent

> Curatare + slefuire

> LAC  XGC 35
> Uscare la temperatura camerei 24 h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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Solutii de intretinere si reparatie

3.    Personalizat pentru sisteme stabile dimensional semi-transparent

> Curatare + slefuire

> LAC  XGC 2231035
> Uscare la temperatura camerei 24 h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Solutii de intretinere si reparatie

4.    Personalizat pentru sisteme stabile dimensional pgmentat

> Curatare + slefuire

> Grund-lac XGCFO6H + culori inchise
> Uscare la temperatura camerei 24 h

> Grund-lac XGCFO64 + culori deschise
> Uscare la temperatura camerei 24 h

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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• Acestea sunt cele mai
scurte perioade de
renovare

• În funcție de intemperii,
intervalele vor fi crescute

• Se recomandă inspecția
anuală

Acoperiri transparente Acoperiri pigmentate

Esente de lemn Esente moi Esente tari Esente moi Esente tari
Situatii de

expunere la
intemperii

Nuanță de
culoare

Transparente
si deschise

Neadecvat Neadecvat 5 ani 6 ani
Expuse la
intemperii

Mediu 3 ani 4 ani 5 ani 6 an

Inchise 3 ani 4 an 5 ani 6 an

Transparente si
deschise

Neadecvate Neadecvat 5 ani 6 an
Expuse la
intemperii
extreme

Mediu 2 ani 3 years 4 an 5 ani

Inchise 2 ani 3 years 4 an 5 ani

Solutii de intretinere si reparatie
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
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SISTEM DE PIGMENTARE PE BAZA DE APA

Ce este nou?



➢ Colecția de culori clasice 
transparente

Sistem de vopsire pe bază de apă 
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
Milesi-Italia



Sistem de vopsire pe bază de apă 

➢ Converter baza transparenta 
pentru pigmentat

XGCF06H    3x1
XWC5AA1   decking

XHC3   Impregnant standard
XHC6   Impregnant cerat



➢ Converter pentru pigmentat
- pentru culori dechise se 
foloseste baza alba
- pentru culori inchise se 
foloseste baza transparenta

XGTF064    3x1 (alb)
XGCF06H  3x1 (transparent)

Sistem de vopsire pe bază de apă



HMT5     Red

HMT3    Yellow

HMT8    Brown

HMT9    Black

Adaugati 0,1-5% pigmenti pentru a 
obtine diferite culori

INORGANIC OXIDE PIGMENTS

IVM Water-Based Tinting System

HMT100   White

HMT200   Vivid yellow

HMT210   Lemon yellow

HMT220   Glod yellow

HMT230   Oxide yellow

HMT260   Yellow

HMT310   Orange

HMT400   Green

HMT500   Vivid red

HMT510   Wisteria red

HMT520   Red

HMT530   Oxide red

HMT600   Bordeaux

HMT700   Violet

HMT800   Blue

HMT900   Deep black

WB PIGMENTED PASTES

HMT4    Green



1. Standard

2. Uniformitate mare
3. Uniformitate maxima
4. CATAS EN 927-2:2006

Sistem de acoperire transparent sugerat:

Sistem de acoperire semi-transparent sugerat:
5.            Nanotech

6.            Lemn – aluminum

Sistem de acoperire pigmentat sugerat :
7.            Standard

8.            Productivitate inalta
9. Esente tari
10.          Izolare inalta
11.          Apa / solvent pentru exterior

12.          Transparent
13.          Pigmentat
14.          Rezistent la apa

Sistem de acoperire sugerat :

Principalele sisteme de acoperire

15.          Impregnant cerat
16.          Transparent / semitransparent
17.          Pigmentat
18.          Decking , terase , podele

Sistem de acoperire sugerat :

19a.        Intretinere periodica
19b.        Reparatii si imrospatarea suprafetei

Sistem de intretinere si reparatie

Stabile Semi-stabile

Non-stabile

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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1.            XHT10 + XBC2 + XGC83

2.            XHC1 + XHT10 + XBC2 + XGC83

3.            XHC1 + XWT711 + XBC2 + XGC83

4.            XHT10 + XGC83 + XGC83

Sistem de acoperire transparent sugerat:

Sistem de acoperire semi-transparent sugerat:
5.            XHT100 + XBC6AA2 + XGC100

6.            XHT100 + XBC100 + XGC6077

Sistem de acoperire pigmentat sugerat :
7.            XWT2AA1 + XBT6AA1 + JJT6883

8.            XWT2AA1 + XWT2AA1 + JJT6883

9. XWT2AA1 + XWT2AA1 + XBT6AA1 + JJT6883

10.          XWT2AA1 + XBR6AA2 + JJT6883

11.          XWT2AA1 + YBR6AA1 + JJT6883

12.          XWC106 + XGC22310

13.          XWT412 + XWT412 + XGC22310

14.          XWC106 + XGCFAA38

Sistem de acoperire sugerat :

Principalele sisteme de acoperire

15.          XHT618 + XHT618

16.          XGCF616 + XGCF616 + XGCF616

17.          XGTF064 + XGTF064 + XGTF064

18.          XWT5AA1 + XWT5AA1 + XWT5AA1

Sistem de acoperire sugerat :

19a.        XGC35

19b.        XGC33

Sistem de intretinere si reparatie

Stabile Semi-stabile

Non-stabile

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
Curs pentru profesionisti

Bine ati venit

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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Feluri de lemn
și prelucrarea

lemnului

SC Tavi SRL
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Feluri de lemn și prelucrarea
lemnului tare sau moale

Lemnul cu esenta tare

➢ Pori

> Durabilitate naturala buna

> Poate contine tanin

O durabilitate bună nu provine din densitate, ci din
ingredientele conținute în lemn. Ciupercile nu pot prelucra
aceste ingrediente.

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Lemnul cu esenta moale

> Nu are pori

> Numai inima lemnului are o durabilitate naturala buna

> Poate contine rasini

Arborele transportă apa numai în partea exterioara. Inima nu
transportă nicio apă, dar conține toate ingredientele.
Durabilitate bună, datorită ingredientelor conținute în lemnul de
inimă (rășini). Ciupercile nu pot prelucra aceste ingrediente.

Feluri de lemn și prelucrarea
lemnului cu esenta tare sau moale

SC Tavi SRL
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Clasa de durabilitate a cherestelor

Durabilitatea este exprimată ca una dintre cele patru clase.
Valoarea pentru fiecare specie se bazează pe încercări de rezistență atât la degradare, cât
și la insecte ale lemnului de inimă netratat. Cursurile sunt:
- Class 1 -

ani în pământ și mai mari de 40 de ani expuși deasupra solului.
Cherestea cu cea mai mare durabilitate naturală, se așteaptă să aibă o viață mai

mare de 25
- Class 2 -

în pământ și 15 până la 40 de ani expuși deasupra solului.
Cherestea cu o durabilitate naturală ridicată, se așteaptă să aibă o viață de

aproximativ 15-25 de ani
- Class 3 -

ani în pământ și 7-15 ani expuși deasupra solului.
Cherestea cu o durabilitate naturală moderată, se așteaptă să aibă o viață de

aproximativ 5-15
- Class 4 - Cherestea cu durabilitate scăzută, se așteaptă să aibă o viață între 0 și 5 ani în
sol și 0 până la 7 ani expuși deasupra solului. Arbustul din toate speciile este considerat a fi
clasa a 4-a.



Feluri de lemn și prelucrarea lemnului cu
esenta tare sau moale

Esente de lemn tare Esente de lemn moale

Meranti Molid

Stejar Pin

Mahon Larice

Eucalipt Brad

Robinia Hemlock

SC Tavi SRL
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Feluri de lemn și prelucrarea lemnului

> Fara partea din miloc (inima de lemn)

> Continut scazut de rasina

> Clasa de durabilitate    4

Necesar tratarea lemnului

Molid

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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>Sectiune de pin, inima + partea
exterioara (lemn de tesut)

>Continut ridicat de rasina

> Clasa de durabilitate:   3

Nu trebuie acoperit cu culori închise Atentie la pungile de rasina de rășină!
Tratarea lemnului este necesară. Nu este necesară tratarea în cazul în
care proporția de lemn de țesut este de 5% sau mai puțin.

Pin

Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
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> Putin mai rosiatic decat lemnul de pin

> Continut ridicat de rasina

> Contine tanin

> Clasa de durabilitate:   3

Nu trebuie acoperit cu culori închise! Atentie la pugile de rășină!
ATENȚIE: Ingrediente speciale din lemn (molecule de zahăr), care pot fi
bine dizolvate de produsele din apă. De preferință nu folosiți zada. Tratarea
este necesară. Nu este necesară tratarea în cazul în care proporția de lemn
de țesut este de 5% sau mai puțin.

Larice

Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
SC Tavi SRL
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➢ Atentie , pe piata sunt caltati diferite
ale lemnului

➢ Conține tanin :
➢ Durabilitatea la o densitate de
mai puțin de 450 kg / m³ este de

nerecomandat (clasa durabilitate4-5)
➢ 450 - 550 kg / m³:( clasa 3-4)
➢ mai mare 550 kg/m³:( clasa 2-3)

Calități foarte diferite.
Tratarea necesară cu densitatea lemnului de 450-550 kg / m³!

Meranti

Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
SC Tavi SRL
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➢ Miros caracteristic de acid tanic

➢ Conține ingrediente din lemn

➢ Clasa de durabilitate: 2

ATENȚIE: Acidul tannic poate provoca patarea lemnului! Folosiți sisteme
de izolare. Nu este necesară Tratarea.

Stejar

Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
SC Tavi SRL
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➢ Culoarea caracteristică a lemnului

➢ Foarte bogat în ingrediente din lemn

➢ Clasa de durabilitate: 2

Se recomandă puternic stratul mediu pe bază de solvent datorită
ingredientelor din lemn.
Nu este necesară tratarea

Mahon

Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
SC Tavi SRL
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➢ Creșterea rapidă a lemnului

➢ Folosit din ce în ce mai mult în
construcția ferestrelor

➢ Clasa de durabilitate:

- Eucalyptus Globulus:   2
- Eucalyptus Grandis:    4

Pentru Eucalyptus Globulus nu este necesară Tratarea.
Pentru Eucalyptus Grandis, nu este necesară Tratarea.

Eucalypt

Feluri de lemn și prelucrarea lemnului
SC Tavi SRL

Distribuitor autorizat 
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Feluri de lemn și prelucrarea
lemnului Tipuri de lemn

modificate

➢ Lemn modificat termic

➢ Accoya®

Lemnul este expus la temperaturi de 170 - 250 ° C pentru o
perioadă de 24-48 de ore. Esentele de lemn cu umiditate
scăzută, pot apărea fisuri. Miros neplăcut datorită lemnului
modificat termic. Folosit în principal pentru construcții
semi-stabile sau stabile.

Lemn modificat de acid acetic. Prin urmare, lignina este
stabilizată și nu mai poate fi folosită de ciupercile care distrug
lemnul. Se pot folosi diverse tipuri de lemn. Miros ușor de oțet.
Nu trebuie protejat împotriva ciupercilor care distrug lemnul.
Absorbția apei puternic redusă.

SC Tavi SRL
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Tipuri de tăiere in prelucrarea
lemnului

➢ Tăiere orizontala

➢ Tăiere radială

➢ Tăiere tangențială

Aspectul inelelor de crestere
depinde de direcția de tăiere

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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Radial cut

Aspectul inelelor de crestere al celor
două tăieturi  este diferit!
Tăierea tangențială nu trebuie utilizată
la construcția ferestrelor.

Tipuri de tăiere in prelucrarea
lemnului

Tangential cut

SC Tavi SRL
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Tipuri de lemn și  prelucrarea
lemnului

➢ Prelucrarea este realizată pentru a
obține o suprafață uniformă.

➢ Lemnul este îndepărtat uniform prin
cuțite rotative.

➢ Cuțitele trebuie ascutite la intervale
regulate

SC Tavi SRL
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Suprafața de lemn prelucrata de cuțite
neascutite la rindeluire. Există goluri între
acoperire și lemn.

Tipuri de lemn și  prelucrarea
lemnului

SC Tavi SRL
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Suprafața de lemn prelucrata de cuțite
neascutite la rindeluire

Tipuri de lemn și  prelucrarea
lemnului

SC Tavi SRL
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Suprafață de lemn pregătită optim

Tipuri de lemn și  prelucrarea
lemnului

SC Tavi SRL
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Tipuri de lemn și  prelucrarea
lemnului

Suprafață optimă
Celulele din lemn nu sunt
deformate sau perturbate:

Doar o suprafață care este pregătită în mod
optim poate duce la o suprafață perfectă
după acoperire.

• astfel încât fibrele să nu poată inbiba
atunci când intră în contact cu apa

• penetrarea și aderența acoperirii
este ideală

• Lemnul brut trebuie șlefuit doar cu
hârtie de 120 sau mai mare

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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Tipuri de lemn și  prelucrarea
lemnului

Suprafață prost prelucrata

➢ Celulele din lemn
superioare sunt presate,
impregnatorul nu poate fi
absorbit în mod optim,
aderența și durabilitatea
sunt proaste

Suprafață șlefuită prost

➢ Fibrele lungi de lemn au fost
presate, iar fibrele se vor înveli în
timpul acoperirii și vor provoca eforturi
de șlefuire mari.

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și
constructivă a lemnului

De ce lemnul trebuie protejat

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a lemnului
De ce lemnul trebuie protejat?

SC Tavi SRL
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Protectia chimică și constructivăa
ciupercilor care distrug lemnul

Necesită creștere

➢ 20% umiditate din lemn

➢ Temperatură: +5 - 25 ° C

Ciupercile cresc numai atunci când conținutul de umiditate al lemnului este
mai mare de 20% Componentele stabile din dimensiune nu trebuie să
depășească această valoare de umiditate!

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a ciupercilor
cu patarea a lemnului

Necesită creștere

➢   20% umiditate in lemn

➢ Nu va distruge lemnul, ci doar
patare (Petele albastre )

Ciupercile cresc numai atunci când conținutul de umiditate al lemnului este
mai mare de 20% Ușor de observat în imagine: Petele albastre
Inima lemnului este protejata de ingrediente și rășini .

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a lemnului
Ce înseamnă „Protecția Construcțională a Lemnului”?

Protecția constructivă a lemnului
înseamnă construcția ferestrelor în
conformitate cu standardele, adică:

➢ Adâncimea de instalare a elementelor
➢ Inclinații
➢ Marginile rotunjite
➢ Lipirea și etanșarea bobului final
➢ Selectarea culorii

Protecția constructivă a lemnului este mai
importantă decât protecția chimică a lemnului!

Doar cu o protecție constructivă adecvată,
fereastra este protejată de un conținut de
umiditate din lemn de 20% și mai mult!

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Protecția chimică și constructivă a adâncimii
instalării lemnului

Exemplul 1
expunere extremă la
ploaie, grindină și

soare

Exemplul 2
expunere normală la
ploaie, grindină și

soare

Exemplul 3
expunere scăzută la
ploaie, grindină și

soare

Evitați să instalați ferestrele pe aceeasi linie cu fațadele!
Suprafața va fi expusă la o sarcină semnificativ mai
mare!

SC Tavi SRL
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Poză cu privire la o reclamație.
Plângerea se referea la fisurile din
suprafață, chiar în partea de sus. Apa
stătea acolo și putea difuza prin
suprafață.

Protecția chimică și constructivă a înclinării
lemnului

3.1.3 Profiluri de cherestea pentru ferestre și uși
Conform DIN 68121, toate profilele trebuie proiectate astfel încât apa să fie
scursă (unghiul de înclinare de cel puțin 15 °).

SC Tavi SRL
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Poză cu privire la o reclamație.
Apa poate sta la suprafață și nu este
drenată.
Dacă astfel de construcții sunt solicitate de
client, trebuie să fie evidențiate îngrijorările

Protecția chimică și constructivă a înclinării
lemnului

3.1.3 Profiluri de cherestea pentru ferestre și uși
Conform DIN 68121, toate profilele trebuie proiectate astfel încât apa să fie
scursă (unghiul de înclinare de cel puțin 15 °).

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a lemnului
Rotunjirea marginilor

Crimped

rounding

Formation of

additional sharp edge

Formation of

sharp edge

Required

rounding

DIN 68121 spune în prima parte:
5.3 Formarea marginilor
Marginile expuse la intemperii trebuie rotunjite cu o rază de 2 mm pentru a
îmbunătăți durabilitatea acoperirii.

SC Tavi SRL
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Imaginile arată diferitele grosimi ale stratului în cazul rotunjirilor prea înguste

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Rotunjirea marginilor

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a înclinării
lemnului, rotunjirea marginilor

Rotunjirea muchiei> 2 mm

Inclinație> 15°

margini de picurare suficiente:

min. distanta 7 mm

Distanta intre stratul
acoperire: 1 mm

Distanța de 1 mm între acoperiri: Acesta este motivul pentru care acum se
pot utiliza mai multe sisteme elastice, deoarece se împiedică contactul
acoperirilor.

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a lemnului
Lipirea și sigilarea capetelor

Lemnul absoarbe apa în principal prin capete
Concluzii logice:
1. Îmbinările din colț trebuie lacuite pe întreaga suprafață.
2. Capetele deschise trebuie să fie sigilate.

SC Tavi SRL
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Dacă lacul nu este aplicat pe întreaga suprafață, se va crea un decalaj prin care
apa poate pătrunde (exemplu extrem în imaginea din mijloc de mai sus). Suprafața
finală a capatului este capabilă să absoarbă apa și se umfla!

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Lipirea și sigilarea capetelor

SC Tavi SRL
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Imaginea arată clar: etanșarea articulației în V,
etanșează chiar și ultima bucată de de capăt
deschis și este prevenită absorbția apei.

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Lipirea și sigilarea capetelor

SC Tavi SRL
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• Spectru vizibil în lungimea de
undă de 380-750

• Radiația UV este localizată
înainte și Radiația infraroșie
este după acest interval

• Radiațiile UV sunt extrem de
bogate în energie.

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Selectarea culorii

SC Tavi SRL
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Transmitența UV a acoperirii nevopsite.
Radiația UV poate pătrunde nestingherită în
lemn și distruge lignina.

Transmitența UV a unei acoperiri vopsite.
Radiația UV este absorbită de pigmenți și nu
pătrunde în lemn.

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Selectarea culorii
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➢ Dacă nuanța de culoare este prea deschisă
(catre translucid), nu este posibila  protecția
UV necesară

Acoperirea se poate decoji și lemnul devine gri

➢ Dacă culoarea este prea întunecată,
suprafața acoperită se încălzește
foarte puternic. Nu folosiți culori
închise pentru lemnul bogat în rășină
(zada, pin) Rășina poate scăpa

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Selectarea culorii

Nuanta de culoare joacă un rol important în acoperirea cu lemnului

SC Tavi SRL
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Cu nuanțe de culoare neagră, se
pot atinge și temperaturi de 80 -
90 ° C

Protecția chimică și constructivă a lemnului
Selectarea culorii

Galben 50 - 55 °C

Galben deschis 49 °C

Oranj 55 – 61 °C

Rosu inchis 55 – 63 °C

Rosu 67 °C

Albastru 75 °C

Violet 67 – 72 °C

Verde 61 – 70 °C

Gri argintiu 61 – 70 °C

Alb 40°C

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a lemnului
Selectarea culorii

Lumina UV nu distruge acoperirea! Se
dizolvă în timp, deoarece lumina UV
distruge lignina din lemn.
Fără lignină nu există aderență la
suprafață.

Nu este recomandat un
sistem de acoperire incolor
în exterior

Important în cazul culorilor strălucitoare și a acoperirii incolore

SC Tavi SRL
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Protecția chimică și constructivă a lemnului
Regulamentul UE privind produsele biocide

(nr. 528/2012)

„Biocidele” sunt reglementate de:
Regulamentul privind produsele biocide (BPR, (UE) 528/2012, fosta directivă
98/8 / CE), urmărește să protejeze oamenii, animalele și materialele
împotriva ciupercilor, paraziților și organismelor dăunătoare

IVM Chemicals este autorizat să comercializeze impregnatii sai care conțin substanțe
biocide active în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru biocide
(BPR) UE 528/2012

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



În mod specific, articolul 89 alineatul (2) prevede că un stat membru poate continua să aplice sistemul sau practica
actuală de punere la dispoziție pe piață sau folosirea unui produs biocid dat până la trei ani de la data aprobării
ultimei  substanțe active care trebuie aprobate în acel produs biocid. Statul membru în cauză poate, în conformitate
cu normele sale naționale, să autorizeze punerea la dispoziție pe piață sau utilizarea pe teritoriul său numai a unui
produs biocid care conține doar:(a) substanțe active existente care:au fost evaluate în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1451/2007 al Comisiei (1), dar care nu au fost încă aprobate pentru acel tip de produs; sau sunt evaluate în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, dar care nu au fost încă aprobate pentru acel tip de produs;sau (b) o
combinație de substanțe active menționate la litera (a) și substanțe active aprobate în conformitate cu prezentul
regulament.

Impregnatoarele IVM se aplica in czul (a) și conțin substanțe active a căror aprobare este comforma

Protecția chimică și constructivă a lemnului 
Regulamentul UE privind produsele biocide  

(nr. 528/2012)
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Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia



Protecția chimică și constructivă a lemnului
Regulamentul UE privind produsele biocide

(nr. 528/2012)

Prin urmare,
IVM Chemicals este în conformitate cu Regulamentul privind produsul pentru biocide
UE 528/2012 și este autorizat să vândă impregnatii sai care conțin substante biocide
existente astfel cum este prevăzut la articolul 89, alin. 3 din Directiva BPR.

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat 
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VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA DEOSEBITA!
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