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Krom- og arsenfri trykkimpregnering med 
Wolmanit® CX
Krom- og arsenfri trykkimpregnering med 
Wolmanit® CX

Fremragende langtidsbeskyttelse av trevirke mot sopper og insekter

Krom- og arsenfritt tre for et sunnere og renere miljø

Effektiv virkning med mindre mengder virksomme stoffer

Be om wolmanisert tre. Da vet du det er impregnert med 
Wolmanit® CX uten krom og arsen.
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Tre trenger beskyttelse

Tre som benyttes utvendig er i 
særlig grad utsatt for sopper og 
insekter som bryter ned og 
ødelegger trevirket. Derfor 
trenger tre en effektiv 
beskyttelse.
Wolmanisert tre er effektivt 
beskyttet. Trykkimpregnering
med Wolmanit® CX gir en 
langvarig beskyttelse mot
sopper og insekter.
Tallrike undersøkelser og 
offentlige godkjenninger i de 
fleste europeiske land bekrefter
den gode virkningen. Wolmanit®
CX er godkjent av Nordiska 
Träskyddsrådet til impregnering
av alle produkter i klasse A og 
AB.

Beskyttelse som går i 
dybden

Trykkimpregnering med 
Wolmanit® CX bringer det 
beskyttende saltet dypt inn i 
trevirket der det bindes fast i 
fibrene.
Denne faste og dype 
beskyttelsen, kombinert med de 
gode miljøkvalitetene, gjør at 
wolmanisert trevirke har mange 
anvendels-esområder:

Terrasser
Gjerder
Lekeapparater
Kledningsbord
Rekkverk
Utemøbler
Levegger
Pergolær

Krom- og arsenfritt
naturligvis

I flere tiår har krom og arsen 
vært en nødvendighet for trykk-
impregnering av trevirke. Med 
Wolmanit® CX har vi fått et nytt 
prinsipp for trebeskyttelse uten
krom og arsen slik som helse-
og miljømyndigheter i Europa 
for-langer. Ved å fjerne krom og 
arsen blir miljøbelastningen 
mindre.

Dr. Wolman GmbH
Dr.-Wolman-Straße 31 – 33
76547 Sinzheim/Germany
Tel.    : +49 7221/800-0
Fax:     +49 7221/800-210
E-mail.: info@wolman.de
Web:    www.wolman.de

Effektiv virkning –
mindre virksomme 
stoffer – langvarig 
beskyttelse

På grunn av den effektive 
virkningen til Wolmanit® CX, er 
det behov for svært små
mengder av det virksomme 
stofftet Cu-HDO for en langvarig 
beskyttelse av det impregnerte
trevirket. Sammen-lignet med 
de eksisterende krom- og 
arsenholdige impregnerings-
midlene, er den nødvendige 
meng-den virksomme stoffer 
redusert betydelig.

Spør etter wolmanisert tre!

Når De vil være sikker på
trevirket De skal bruke ute, –
spør etter wolmanisert tre. Det 
lønner seg på mange måter:

Fremragende langtids  
virkning mot nedbrytende 
sopper og insekter.
Krom- og arsenfritt tre for 
et sunnere og renere 
miljø.
Betydelig redusert 
mengde med virksomme
stoffer som følge av mer 
effektiv virkning.
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Krom- og arsenfritt

tr y k k im p re g n e r t

Biocider skal anvendes på en sikker måte. Les 
alltid etiketten og produktinformasjonen før 
anvendelse.

Xylomer A/S
Baneheivn. 7
4613 Kristiansand
Norway
Tel.: +47
Fax: +47
E-Mail:
@
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