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ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ
DECK, ΠΕΥΚΟ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ
Κωδ. προϊόντος: ART 01442

Ημερομηνία δημιουργίας: 22/09/2021

Τιμή Προϊόντος

24,80 € / m

2

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%

Διαθέσιμο προϊόν
Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες
ημέρες
Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης
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Ξύλινο πάτωμα deck, Πεύκο Εμποτισμένο καρφωτό

2
ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εξωτερικό δάπεδο deck καρφωτό Πεύκο (εμποτισμένο σε θάλαμο με πίεση), ανθεκτικό σε
όλες τις καιρικές συνθήκες, ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. Εν συντομία, τα
χαρακτηριστικά του ξύλου είναι τα εξής:
Λατινική ονομασία: Pinus sylvestris
Ιδιότητες: Είναι ξύλο σχετικά ελαφρύ και μαλακό. Κατεργάζεται εύκολα με κατάλληλα
τροχισμένα εργαλεία, αλλιώς θρυμματίζεται. Ξηραίνεται χωρίς σημαντική φθορά.
Παρουσιάζει καλή μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του. Εμποτίζεται δύσκολα και
αντέχει σε προσβολές εντόμων και μυκήτων. Καρφώνεται, βάφεται και στιλβώνεται
ικανοποιητικά.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, στη
ναυπηγική, για ξυλόφυλλα, χαρτοπολτό, σε εσωτερικές επενδύσεις, για μοριοπλάκες και
ινοπλάκες, για παιχνίδια, ξυλουργικά, μουσικά όργανα, τορνευτά.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ TANALITH E 2474
Υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία για τον εμποτισμό με πίεση. Ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για να πετύχουμε έναν σωστό και αποτελεσματικό εμποτισμό
ξύλου είναι να το εμποτίσουμε σε κλειστό θάλαμο με χρήση βιομηχανικής υδραυλικής
πίεσης. Χρησιμοποιώντας αυτό τον τρόπο εμποτισμού (Vaccum pressure impregnation ή
αλλιώς μέθοδος πλήρων κυττάρων) επιτρέπουμε στο συντηρητικό να εισχωρήσει βαθιά
μέσα στο ξύλο με τη βοήθεια πίεσης και νερού. Το συντηριτικό αυτό, λόγω της υψηλής
πίεσης, αναγκάζεται να εισχωρήσει βαθιά μέσα στο ξύλο. Έτσι, καταλήγουμε σε έναν
εμποτισμό με αποτελέσματα που είναι ολοφάνερα στο άμεσο μέλλον.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΠΑΧΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ: 2,8 εκ.
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ΠΛΑΤΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ: 12,5 εκ.
ΜΗΚΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ: 200 εκ.
ΧΤΕΝΙ: Δύο πλευρές
ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ

Διαθέσιμα Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ
Οι όποιες παρακάτω πρόσθετες τιμές προστίθενται στην αρχική τιμή των 24,80 €.

ΧΡΩΜΑ
Καφέ

Χωρίς Πρόσθετο Κόστος

Διαστάσεις
Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Διαστάσεις Προϊόντος
Ύψος

2,8 εκ.

Πλάτος

12,5 εκ.

Βάθος

300 εκ.

Μέγιστες Διαστάσεις
Ύψος

2,8 εκ.

Πλάτος

12,5 εκ.
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Βάθος
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400 εκ.
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