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Teljesítményigazolás 

impregnált léc – Wolmanit impregnálószerrel 

 
Száma:…………………………..…………. 

 
1) A terméktípus megnevezése: fűrészáru szilárdság szerint válogatva, négyszögletes 

keresztmetszetű. Szilárdsági osztály: C18 (szabvány: DIN EN 14081-1:2016-06) 

2) Rendeltetésszerű felhasználás célja a harmonizált műszaki leírás szerint: 

épületek és hidak kivitelezéséhez 

3) A gyártó neve, kereskedelmi megnevezése és címe:   

Ziegler Holzindustrie KG, Betzenmühle 3 / Németország, 95703 – Plössberg/Opf. 

4) Meghatalmazott: nincs külső meghatalmazott 

5) A termék teljesítményének ellenőrzésére, besorolására szolgáló rendszer:  

System 2+ 

6) a) Harmonizáló termékszabvány: 

DIN EN 14081-1:2016-06 

b) Értesített szervezet: Müncheni Műszaki Egyetem – Faipari kutatások 

7) Hivatalos teljesítmény 

Fenyő C18 tulajdonságai 
 Mérettűrés, 1. osztály: Teljesítmény 

Vastagság/Szélesség 100mm alatt +3/-1 mm 

Vastagság/szélesség 100mm felett +4/-1 mm 

Hossz +0/-0 mm 

Nedvességtartalom (TS) 20+/-3% 

Sűrűség: PK 320 kg/m3 

Átlagos sűrűség: Pmean                      380 kg/m3 

Húzószilárdság rostirányban:  Ft,o,k  10,0 N/mm3 

Húzószilárdság derékszögben, rostirányban: Ft,90,m 0,4 N/mm2 

Nyomószilárdság rostirányban:  Fc,90,k 18,0 N/mm2 

Nyomószilárdság derékszögben, rostirányban 2,2  N/mm2 

Nyírószilárdság: f(v,k) 3,4  N/mm2 

Rugalmassági modulusz E-modul középértéke rostirányban 9,0 KN/mm2 

Rugalmassági modulusz  E modul 5% kvantilise rostirányban 6,0 KN/mm2 

Rugalmassági modulusz E modul középértéke derékszögnél rostirányban 0,30 KN/mm2 

Nyírómodulusz átlagértéke 0,56 kN/mm2 

Tűzállósági osztály: (ha a vastagság 22mm-nél nagyobb) D-s2, D0 

Tartósság 5 

 
A termék teljesítménye megfelel a fenti adatoknak.  
A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért a 305/2011-es EU rendelettel összhangban kizárólag a fenn megnevezett 
gyártó felelős.  
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Műszaki adatlap 
 
 

Wolmanit Farbkonzentrat 
Vízzel hígítható, zöld színű koncentrátum faanyag impregnálására 

 
Gyártó: BASF Wolman GmbH, Pf 1160, Sinzheim, D-76545, Németország 
Sürgősség esetén hívja az alábbi telefonszámot: +49 180 2273-112 

 
Mint minden vízben oldódó színezőanyag, így a Wolmanit Farbkonzentrat 
is korlátozottan napfényálló. A napfény hatására kialakuló színváltozás attól függ, menny ideig volt 
kitéve az anyag a napfénynek. 
 
Impregnált faanyagok tárolása: közvetlenül  impregnálás után a színezőanyagot könnyen lemoshatja az 
eső a faanyag felületéről. Ezért a teljes száradás eléréséig a faanyagot fedett helyen kell tárolni. 
 
Sűrűség:  Kb. 1,07 g/cm3 (25 Celsius fokon) 
Ph érték:  Kb. 3-4  (25 Celcius fokon) 
 
Veszélyesség szerinti besorolás:  (felkiáltójel) vigyázat 
 
Tárolás: Felbontás nélkül, eredeti csomagolásban a termék legalább két évig megőrzi szavatosságát.  
 

Kérjük, csakis az eredeti csomagolásában tárolják. Gyerekek elől elzárandó! 
 

A Wolmanit Farbkonzentrat 5-35 Celsius fok között kell tárolni. Fagytól óvni kell, szállítás  
közben is.  
 
Feldolgozás: 
jellemző felhasználási koncentráció merítő üzemben való felhasználásnál 0,1-0,2 % 

 
Hosszabb leállások után javasoljuk, hogy alaposan keverje meg az impregnáló oldatot, hogy a színezés 
intenzitása kellő nagyságú legyen. Ha szükséges, módosítsunk a színen Wolmanit Farbkonzentrat 
hozzáadásával.  
 
 
A biztonsági adatlap ezen technikai adatlappal együtt lesz érvényes. Használat előtt kérjük olvassa el a 
termékleírást. 
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Impregnált termékek előállításához szintén ezen technikai adatlap és a biztonsági adatlap együtt 
iránymutató. További színezőanyagok használata negatívan befolyásolhatja az impregnálás 
hatékonyságát illetve a külső behatásokkal szembeni ellenállást.  
 
Ezért alapvetően azt ajánljuk, hogy az anyagot megfelelő rétegben vigyük fel. 
A terméket nem szabad étkezésre használt edényekbe, poharakba tölteni. 
A termék használata során enni, inni , dohányozni nem szabad. 
Gyerekek a termékhez nem férhetnek hozzá. 
A terméket élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól távol kell tartani. 
Bőrkontaktust kerüljük, használata során megfelelő védőöltözetet kell viselni, védőszemüveget és 
védőkesztyűt. 

 
A Wolmanit Farbkonzentrat 

nem kerülhet a padlóra, csatornába, lefolyóba nem önthető, felszíni vizekbe nem kerülhet. 
 
 

 

 
Plössberg, 2019.01.02. 

 
Gyártó nevében        Forgalmazó nevében: 
Ziegler Holzindustrie KG       Alföldfa Kft. 
Cégvezető:        Cégvezető: 
Bernd Gleissner        Szilágyi Attila 

 
 


