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Puidukaitsevahendeid
võib laias laastus liigita-
da kaheks: pinnakaitse-

vahendid ja immutusvahen-
did.

Pinnakaitsevahendid on
värvid, lakid, õlid, peitsid, sa-
muti Pinotexid. Need koosne-
vad sideainetest, lahustitest ja
pigmentidest. Nende esmane
eesmärk on anda puidule de-
koratiivne välimus ja samal
ajal kaitsta selle pindmist kihti
ilmastikumõjutuste ning sade-
mete eest. Vahendid immuta-
vad puitu kuni 2 mm sügavu-
seni. 

Välistingimustes kasutata-
vatel pinnakaitsevahenditel on
ka mõningane seenkahjustaja-
te tõrjeefekt. Selle annab fun-
gitsiidne (seeni suretav) toi-
meaine, mis baseerub tavali-
selt vasesooladel ja on mürgi-
ne mitmele puidukahjustajale,
kuid mitte kõigile. Leidub
seenorganisme (mädanikud),
mis elavad töötluse vase soo-
ladel põhinevate kaitsevahen-

ditega üle. 
Välistingimustes tuleb

eelistada viimistlusvahendeid,
millel on vett tõrjuvad oma-
dused, kuid samal ajal lasevad
niiskunud puidul kuivada.
Teiste sõnadega: läikivat ja lii-
ga tihedat värvi ei tohiks väl-
jas kasutada. See hakkab ker-
gesti pragunema ja kooruma.
Pinnaviimistlusvahenditega
töödeldakse ainult kuiva pui-
tu.

Välismõjutustele avatud
puit “mängib”, aja möödudes
tekivad praod ja lõhed, mis lõ-
huvad õhukese kaitsekihi ja
puit on taas kõikidele nakkus-
tele avatud. Seepärast tuleb
kaitsekihti perioodiliselt uuen-
dada. 

Sageli kasutatakse raha
puudusel mädanike tõrjeva-
hendina läbitöötanud mooto-
riõli, eriti maapiirkondades.
Kuid seenhaiguste (mädani-
ke) tõrjevahendina mineraal-
õli ei toimi, selle ainsaks eeli-
seks on odavus.

Immutusvahendid

Traditsioonilisteks immutus-
vahenditeks on CCA ja kreo-

soot. 
Nendega töödeldakse pide-

valt niiskes keskkonnas olevat
puitu, näiteks maasse pandud
poste, betoonelementidega
kokku puutuvaid puitdetaile
jms. Immutamine toimub te-
hastes spetsiaalsetes surve-
kambrites, ehituskohas seda
teha ei saa. Puidu niiskussisal-
dus peab immutamise ajal ole-
ma alla 20%. 

Surveimmutusmeetod on
väga efektiivne: selline puit
peab vastu kuni 30 aastat. Sur-
veimmutatud puitu kasu-
tatakse viimasel ajal ehituses
üha laialdasemalt, eriti terras-
side ja rõdude puhul. Siiski on
sellelgi meetodil puudusi:
paraku surveimmutus ma-
javammi eest ei kaitse. 

CCA-immutatud puit (elekt-
ripostid) on roheline. Töötle-
misel kasutatakse arseeni-, va-
se- ja kroomiühendeid. Mür-

MILLIST PUIDUKAITSE-
VAHENDIT EELISTADA?
Seenkahjustus areneb vaid puidu 20%-lise ja sellest kõrgema niiskuse juures, kuivem põhimõtteliselt keemilist kaitset ei
vaja. Puidu lagunemist ei põhjusta kunagi vanus – hoides puidu kuivana, kestab see aastasadu.

Ilmastiku käes puit praguneb ning tekkinud pragude kaudu on ta
nakkustele avatud.

Surveimmutus ulatub männil vaid maltspuitu, kuid lülipuitu (südamikpuit) ei suuda tungida. CCA-
surveimmutust ei ole kuusepuidu puhul puidurakkude erilise ehituse tõttu võimalik kasutada. 
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giste toimeainete tõttu on sel-
lise puidu kasutamine mõneti
piiratud, näiteks keelatud sise-
ruumides. CCA-immutus so-
bib eriti hästi männi ümarpui-
dule: maltspuit imbub korrali-
kult läbi, kuid lülipuitu (süda-
mikku) ei suuda aine tungida.
Igasuguse saematerjali pind-
mistes kihtides esineb nii lüli-
kui maltspuitu.

Kui ehituses kasutada
CCA-immutatud saematerjali,
tuleb selle ristlõikekohad töö-
delda Boracoliga, et tagada
puidu täielik kaitse. Männi lü-
lipuit ise on seenkahjustajate
suhtes võrdlemisi hea vastupa-
nuvõimega (siiski mitte piisa-
valt, näiteks hariliku maja-
vammi suhtes).

Kuusk on samuti levinud
ehituspuit. Kuid selle CCA-sü-
vaimmutus pole puu rakkude
erilisuse tõttu võimalik.

Omaette probleem on
CCA-immutatud puidu utili-
seerimine, kuna see sisaldab
eelpool nimetatud ohtlikke ja
keskkonda reostavaid aineid.
Praegu on see teema aktuaalne
kogu maailmas. Aasta algul
toimus Prantsusmaal selletee-
maline konverents, kus otsus-
tati, et kasutuskõlbmatu CCA-
immutatud puit tuleb tsentra-
liseeritult varuda ja spetsiaal-
setes tehastes hävitada.

Kreosootimmutatud (raud-
teeliiprid) puit on must ja lõh-
nab. Töötlemisel kasutatakse
kivisöe tõrva (100% loodus-
lik). Kuigi see ei ole tervist
ohustav, on kasutamine piira-
tud püsiva lõhna tõttu. Pealegi
immutatud puit määrib ja pin-
naviimistlus on võimatu.

Niiske puidu (seal aga on-
gi seenkahjustuste oht kõige
suurem) kaitsmiseks sobivad
ainult immutusvahendid Bo-
racol ja Impel. Puitu saab töö-
delda koha peal lihtsate vahen-
ditega (igapäevased maalritar-
bed). Boracol imendub sügava-
le puitu ning difusioon kestab
veel aastaid. Puitu aja jooksul
tekkivad praod ja lõhed ei ole
tavaliselt nii sügavad, et läbis-
taksid kaitsekihi. Kui see siiski
juhtub, liigub lõhesse sattu-
nud Boracol niiskusega edasi

ja sulgeb haava. Täiendava
niiskuse sattumisel puitu on
Boracol võimeline puidus lii-
kuma ka palju aastaid pärast
töötlust. Boracol on efektiivne
kõikide puidu biokahjustajate
suhtes, nagu seenorganismid,
putukkahjustajad, hallitussee-
ned. Kuna Boracoli omadused
aja jooksul ei muutu, siis ei
vähene ka tema kaitseefekt. 

Boracoli eelised lisaks väga
heale fungitsiidsele toimele:
• immutab läbi nii malts- kui

lülipuidu, sõltumata puidu
liigist;

• võimalik sügavimmutada
paigaldatud puitdetaile;

• saab töödelda niisket puitu;
• jäävad ära kulutused

korduvatele töötlustele;
• lõhnatu;
• ohutu, kasutamispiiranguid

ei ole;
• värvitu, kuid viimistluseks

võib lisada suvalisi
toonivaid materjale;

• vees lahustuv, tööriistad
saab puhtaks veega.
Boracoli ainsaks puudu-

seks võib lugeda seda, et ta on
lausveega välja uhutav. Laus-
vee all mõistetakse niisugust
vee hulka, mille toimel puit
vettib ja hakkab tilkuma.

Seenerünnaku ohu korral
või kui see on juba aset leid-
nud, on otstarbekas kombi-
neerida erinevaid keemilisi va-
hendeid. Uue ehituspuidu
korral võib näiteks CCA-im-
mutatud materjali ristlõiked
töödelda Boracoliga. Ehitise
mädanev puit tuleb välja vahe-
tada või kuni kõva puiduni
puhastada ning edaspidise mä-
danemise ärahoidmiseks töö-
delda Boracoliga, aine väljauh-
tumise vältimiseks katta koht
värvi või mõne muu materjali-
ga.

Pest-Chemical OÜ
Laulupeo 9
Tel: (0) 637 6513
e-post: info@pestchemical.ee
www.pestchemical.ee

HEIKI KRUUSALU

Pinotex imbub puitu vaid 1…2 mm sügavuselt.

Pinotex ULTRA imbumisvõime on samaväärne hariliku Pinotexiga.
Eeliseks on paremad vetthülgavad omadused.

Boracoliga töödeldud puidu ristlõige neli aastat hiljem. Puit on
immutatud puuraugu meetodil ja Boracoliga kergelt üle
pintseldatud.


