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Protecþia chimicã preventivã a
materialului lemnos
aparþinând caselor din grinzi
Lemnul trebuie protejat deoarece este supus în permanenþã
]
acþiunii distrugãtoare a ciupercilor ºi a insectelor. Lupta
contra acestor dãunãtoare are loc pe douã planuri:
Pe deoparte, trebuie sã apãrãm structurile lemnoase aparþinând
unor clãdiri vechi, adesea purtãtoare de serioase valori istorice,
pe de altã parte, trebuie sã protejãm lemnul destinat
construcþiilor contemporane, pentru ca în viitor, timpul nostru
liber sã nu-l petrecem cu reparaþii costisitoare.

În acest articol ne vom referi la posibilitãþile de protecþie
preventivã a lemnului destinat construcþiilor. Protecþia lemnului
este o noþiune tehnologicã ce cuprinde numeroase modalitãþi ºi
metode, respectiv locuri de aplicare. De data aceasta ne vom
ocupa de protecþia chimicã a lemnului de construcþii, aflat în
vecinãtatea omului. Trebuie sã amintim, însã, faptul cã aceastã
luptã cu dãunãtorii începe, de fapt, pe planºeta de proiectare, iar
paºii sunt definiþi de standardele obligatorii ale Uniunii
Europene. În cele ce urmeazã vom discuta pe larg aceste aspecte.

Realizarea tratamentului protector cu
substanþe chimice
Orice fel de substanþã destinatã protecþiei lemnului, într-un fel
sau altul, este o otravã deoarece rolul ei principal este
împiedicarea dezvoltãrii sau înmulþirii organismelor vii. Dacã
acest lucru nu este posibil, trebuie mãcar sã schimbãm condiþiile
de viaþã, astfel ca acestea sã devinã neprielnice pentru
organismele distrugãtoare. Manipularea acestor substanþe
chimice trebuie fãcutã în aºa fel încât, pericolele sã fie reduse la
minim. Se pune ,deci, întrebarea ce fel de substanþe protectoare
sã aplicãm pentru ca ºi cel care efectueazã lucrãrile de protejare,
cât ºi cei care vor locui de-a lungul deceniilor în acel imobil sã fie
în siguranþã. Aspectul primordial demn de luat în seamã pentru
prevenirea infestãrii cu ciuperci sau insecte este ca niciodatã sã

nu alegem compoziþii pe bazã de solvenþi organici, deoarece
evaporarea acestora, chiar ºi dupã ani de zile, provoacã alergii ºi
iritaþii ale cãilor respiratorii. Preferãm astfel compozitele pe bazã
apoasã, care se recomandã chiar dacã anterioarele dispun de
autorizaþii. Excepþie de la aceastã regulã constituie protecþia
temporarã a caselor de lemn în timpul transportului de la
fabricant la beneficiar, care protejeazã casa în timpul
transportului ºi montajului. Aceste compoziþii sunt bazate pe
uleiuri vegetale uºoare. Niciodatã sã nu utilizãm amestecuri de
substanþe protectoare care conþin hidrocarburi clorurate , sãruri
de crom, fluoruri sau compuºi aromatici policiclici condensaþi
(naftene), chiar dacã acestea sunt autorizate. Acestea sunt
otrãvuri extrem de puternice, se descompun greu, se acumuleazã,
ºi încet, dar sigur, distrug organismul uman.
Trebuie sã alegem, deci, amestecuri de substanþe ale cãror
constituenþi activi nu sunt toxice pentru organismele umane.
Astfel de substanþe sunt, de exemplu, acidul boric ºi boraxul. Pe
cât posibil trebuie sã utilizãm substanþe care se leagã chimic de
fibrele de celulozã, deoarece acestea nu se mobilizeazã sub
acþiunea umiditãþii ºi astfel nu ajung din nou în mediul
înconjurãtor (TCMTB ºi Cu - HDO). Nu este de prisos dacã ne
interesãm de vechimea ºi renumele firmei producãtoare. Nu este
lipsit de importanþã dacã documentaþia a fost elaboratã în afara
Uniunii Europene sau în UE ºi dacã certificatele au fost atestate
de cãtre un institut independent, de încredere. În România, un
astfel de institut, care este în legãturã ºi cu diverse foruri din
Uniunea Europeanã, este societatea INCERC SA. Substanþele
protectoare pentru lemn trebuie sã posede fiºã tehnicã de
securitate, care defineºte unele aspecte ale utilizãrii produsului în
condiþii de siguranþã. Fiºa tehnicã de securitate se compune din
16 capitole ºi fiecare punct înseamnã acelaºi lucru în cadrul UE.
Nu putem vorbi acum despre toate punctele fiºei, dar trebuie sã
relatãm despre frazele de risc ºi securitate.
Frazele de risc "R" (R-phrases) dau informaþii despre riscurile de
utilizare a produsului.
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Frazele "S" (S-phrases) dau informaþii despre utilizarea sigurã a
materialelor. Servesc la stabilirea unui comportament adecvat,
pentru evitarea sau minimalizarea riscurilor evidenþiate de frazele
S. Traducerea acestor fraze în limbile fiecãrei þãri membre ale
Uniunii Europene este obligatorie ºi asiguratã de cadrul legislativ
comun al statelor membre. De exemplu, în Ungaria,
obligativitatea traducerii este reglementatã în Legea 44/2000. Nu
putem, deci, traduce liber din Fiºa Tehnicã de Securitate sau
etichetã, textul acestor fraze de risc ºi securitate, trebuie sã
folosim exact cuvintele oficiale specificate în lege. Pe eticheta
produselor de protecþie trebuie sã imprimãm simbolul "pericol",
dacã produsul are un asemenea caracter. Câteva exemple sunt
evidenþiate în foto nr.1.
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Dispunem, aºadar, de substanþa protectoare aleasã dupã criteriile
enumerate mai sus, ambalatã în mod corespunzãtor, prevãzutã
cu eticheta adecvatã. Comerciantul transferã Fiºa Tehnicã de
Securitate a produsului, executantul urmând sã efectueze
prestaþia cu:
 utilaje corespunzãtoare;
 echipamente de protecþie adecvate;
 respectarea tuturor instrucþiunilor tehnologice de lucru ºi a
normelor de protecþia muncii.

Utilaje ºi echipamente corespunzãtoare:
Tratarea lemnului se poate executa sub presiune, în instalaþii
presurizate. Acest procedeu este mai rar aplicat în industria
constructoare, deci ne vom referi mai puþin la el.
În Uniune, majoritatea tratamentelor se executã la faþa locului,
cheresteaua vânzându-se în stare conservatã. La locul montãrii se
executã doar un mic tratament ulterior, când suprafeþele tãiate
sau cioplite sunt vopsite din nou cu conservanþi. Lemnul destinat
construcþiilor este imersat cu ajutorul unei instalaþii hidraulice cu
comandã automatã, în cãzi cu pereþi dublii, precum aratã foto
nr.2 . Într-o asemenea cadã pot fi chiar ºi 10 000 l de conservant,
este important, deci, confecþionarea unui înveliº protector pentru
evitarea accidentelor ecologice. Executarea cãzilor cu pereþi dublii
protectori este obligatorie. Materialul lemnos este plasat pe
braþele instalaþiei hidraulice, cu ajutorul unui stivuitor, urmând în
mod automat operaþiile de imersare, ridicare. În caz optim,
muncitorii nici nu se întâlnesc cu conservantul dizolvat.
Substanþele protectoare pot ajunge pe suprafaþa lemnului ºi cu
ajutorul unui sistem de pulverizare cu circuit închis, imersare
manualã, rolã de vopsit sau pensule. La construcþia caselor din
grinzi nu prea reuºim sã facem rost de lemn tratat sub presiune,
dar în esenþã nici nu are rost. Lemnul întotdeauna este sub
acoperiº, este izolat ºi nu trebuie sã-i acordãm o protecþie
superioarã. Foarte important este, însã, ca elementele legate între
ele, la care nu vom mai putea avea acces dupã montare, sã fie
tratate cu cea mai serioasã tehnologie. Pãrþile care vin în contact
trebuie pensulate în abundenþã cu conservant. Aplicarea unui
tratament similar pe restul suprafeþei nu este un lucru chiar
esenþial, fiind executabil chiar ºi dupã terminarea lucrãrilor de
montaj. Aminteam adineaori, faptul cã lemnul destinat
construcþiei caselor de grinzi nu trebuie tratat sub presiune, dar
cu o micã contradicþie credem totuºi cã primele douã rânduri de
jos ar trebui tratate. Aceste elemente sunt expuse unei multitudini
de pericole mult mai serioase faþã de riscurile pãrþilor superioare.
În cazul oricãror greºeli comise, aici aterizeazã umiditatea
nedoritã. Infiltraþii de apã, robinete deschise, conducte sparte sub
presiunea gheþii… În plus, aceste pãrþi sunt, în general, sub
nivelul pardoselei ºi astfel se usucã greu, infecþiile deseori trecând
neobservate de la debut. (foto nr. 4). Trebuie sã acordãm o
atenþie deosebitã utilajelor adiacente acestui sector de activitate,
care se recomandã sã fie pãstrate în stare perfectã de funcþionare.

motiv, diluarea concentratelor se face cu atenþie deosebitã, având
grijã mai ales de ochi.

Norme de protecþie a muncii
Normele adaptate în UE interzic pulverizarea manualã a
conservanþilor pentru lemn, deoarece considerã cã este o sursã
de pericol de accidente. În sisteme circulante închise de
pulverizare permit asemenea soluþii (foto nr. 3). Fiºa tehnicã de
securitate, pe lângã înºirarea echipamentelor de protecþie, conþine
ºi o serie de instrucþiuni care contribuie în mod esenþial la
executarea muncilor în condiþii de securitate. Nu trebuie sã uitãm
cã muncitorii care lucreazã zi de zi în aceste condiþii sunt expuºi
în permanenþã acestor pericole, deci trebuie sã acordãm o atenþie
deosebitã protejãrii stãrii lor de sãnãtate.

Norme tehnologice:
Conceperea fiºei tehnice este obligatorie. Fabricanþii ºi
comercianþii, deºi nu este obligatoriu din interes comercial,
alcãtuiesc ºi fiºe tehnice. Aceastã fiºã tehnicã conþine un set de
instrucþiuni tehnologice, prin respectarea cãrora, munca de
conservare ºi protecþie a materialului lemnos va fi încununatã de
succes. Pe fiºa tehnicã, pe lângã instrucþiunile tehnologice sunt
cuprinse ºi frazele "R" ºi "S". Acestea trebuie doar sã fie
respectate.

Lemnul tratat ºi sãnãtatea noastrã
Pânã acum, am examinat cum putem proteja sãnãtatea oamenilor
care presteazã munci de conservare a lemnului. Acum, sã vedem
dacã lemnul tratat are vreun efect sau nu asupra sãnãtãþii
noastre. Prima ºi cea mai importantã sarcinã este sã nu
permitem utilizarea unor substanþe nocive în mediul nostru de
viaþã. Putem folosi doar conservanþi testaþi ºi acreditaþi de
institute specializate.

Substanþe active nerecomandate
Nu este permis utilizarea urmãtorilor agenþi activi în jurul
spaþiilor locative:
 hidocarburi clorurate HCH (hexaclor ciclohexan), DDT (diclor
difenil tricloretan), endrin, dieldrin, lindan, … Sunt extrem de
periculoase, din pãcate rãspândite ºi astãzi, mai ales fenolii
cloruraþi, de exemplu: pentaclor fenolul (PCP) ºi sarea de sodiu a
acestuia, PCPNa;
 conservanþi pe bazã de uleiuri minerale. Se preteazã în mod

Mijloace de protecþie adecvate
Toþi conservanþii trebuie sã aibã fiºe tehnice de securitate, care sã
conþinã lista tuturor echipamentelor de protecþie necesare ce se
vor asigura în mod obligatoriu de cãtre proprietar. Oricât de bunã
ar fi starea generalã a utilajelor ºi maºinilor unelte, utilizarea
mijloacelor de protecþie prescrise este obligatorie! Soluþiile de
concentraþii 5-10% considerate mai slabe, în forma lor
concentratã provoacã probleme serioase de sãnãtate. Din acest
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excelent la conservarea stâlpilor de lemn pentru conducte ºi a
traverselor feroviare, dar din cauza componentelor cancerigene
nu pot fi utilizaþi în vecinãtatea locuinþelor;
 fluoruri, sãruri de crom, sãruri ale metalelor grele. Toate
acestea sunt otrãvuri serioase.

Materiale suport nerecomandate
Aºa cum am amintit anterior, este foarte important sã nu utilizãm
conservanþi pe bazã de solvenþi organici. Într-un conservant,
substanþa activã constituie doar câteva procente, în timp ce
solventul este majoritar. Materialele active, în general, se leagã de
suprafaþa celulozicã, iar solventul se evaporã încet de-a lungul
anilor. Persoanele aflate într-un asemenea anturaj respirã ani de
zile aceste emanaþii de solvent despre care ºtiu cu siguranþã cã nu
îmbunãtãþesc starea de sãnãtate. Protecþia preventivã întotdeauna
are loc pe o suprafaþã mare, deci poatã sã ajungã în aer o
cantitate însemnatã de vapori de solvenþi. Acest fenomen
dãunãtor nu are loc doar în timpul operaþiilor de conservare, ci ºi
în cazul când suprafeþe mari se acoperã cu vopsele care conþin
solvenþi. O excepþie constituie conservantul temporar destinat
protejãrii lemnului în timpul montajului ºi transportului, în cazul
fabricãrii caselor de lemn. Baza acestor conservanþi este însã un
ulei vegetal, care are efect hidrofob ºi permite vopsirea ulterioarã
cu diverse vopsele.

Materiale ºi tehnologii recomandate
Pentru ca materialul nostru lemnos sã fie apãrat de dãunãtori ºi
sã ne asigure pe termen lung o ambianþã sãnãtoasã armonioasã,
în timpul tratamentului, trebuie sã þinem seama de urmãtoarele
aspecte:
Întotdeauna trebuie sã folosim sisteme apoase, cu conservanþi
care se leagã chimic de fibra lemnoasã.
Astfel de materiale sunt urmãtoarele:
Cu-HDO este recomandat de Oficiul German pentru Securitatea
Muncii în scopul înlocuirii mai multor conservanþi folosiþi
anterior, deoarece se leagã chimic de lemn ºi nu are efecte iritante
asupra pielii umane. Deºi nu este prea ieftin, pentru un mediu
sãnãtos meritã totuºi fãcut un mic efort.
TCMTB este o emulsie apoasã dezvoltatã în Statele Unite, care în
câteva minute se leagã de lemn. Este complet incolor, dar se
poate colora pentru obþinerea nuanþei dorite.
BORAXul ºi acidul boric stabilizat sunt într-o perioadã de
renaºtere în seria conservanþilor de altã datã ºi se pot stabiliza în
materialul lemnos. În general, este vorba despre produse
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incolore, dar totuºi prin utilizarea lor, lemnul devine mai gãlbui,
parcã ar maturiza culoarea esenþelor. Caracteristica comunã a
acestor materiale este faptul cã ele sunt netoxice dupã uscare ºi
înglobare în fibrele lemnoase. Nu se evaporã ºi nu se
solubilizeazã ulterior. Deoarece aceste materiale nu se fabricã
pentru scopuri ornamentale, ci mai mult pentru conservare, în
general dupã tratare, lemnul este acoperit cu un alt material
decorativ, de exemplu: ulei, lazurã, gipscarton sau tencuialã. În
asemenea cazuri, nu trebuie sã ne gândim la niciun fel de efect
ulterior care ar afecta sãnãtatea umanã.
Dacã ºtim de la început despre materialul lemnos cã va fi montat
fãrã acoperire într-o încãpere unde se desfãºoarã o activitate
umanã, atunci putem evita tratarea suprafeþelor care sunt
orientate cãtre sfera de prezenþã umanã. O regulã general valabilã
este ca sã nu fim în contact prelungit sub nicio formã cu
conservanþii de lemn, chiar dacã aparþin categoriei mai blânde.
Se poate întâmpla totuºi, sã utilizãm substanþe protectoare pe
suprafeþe orientate cãtre spaþii locative. În acest caz,
recomandarea Uniunii Europene este ca suprafaþa tratatã ºi
neacoperitã sã nu depãºeascã raportul de 0,2 m²/m³.
Un exemplu elocvent pentru prudenþa Uniunii Europene este
faptul cã Cu-HDO se poate utiliza la discreþie în cazul jucãriilor
de lemn amplasate în aer, destinate copiilor, fãrã nicio acoperire
protectoare. Acelaºi conservant, în schimb, la o locuinþã trebuie
sã respecte raportul clasic 0,2 m²/m³.
La final, câteva cuvinte despre aspectele referitoare la efectele
asupra sãnãtãþii umane a substanþelor ignifuge pentru lemn. În
timp ce ciupercile ºi insectele distrug lent casele noastre, focul
mistuie în câteva minute tot. Din ce în ce mai des se întâmplã ca
executanþii construcþiilor sã ne caute cu probleme de ignifugare
sau cu nevoi de substanþe cu efecte de încetinire a arderii. Aceste
substanþe care produc spumã la cald nu afecteazã în niciun fel
sãnãtatea. În mod natural, într-un articol scurt, nu se pot trecere
în revistã toate aspectele de problemele de protecþie sanitarã,
legate de utilizarea conservanþilor pentru lemn. Toate cazurile
sunt unice în felul lor, din acest motiv, funcþioneazã o echipã de
specialiºti, care rãspund la toate întrebãrile solicitanþilor. Din
experienþa multianualã acumulatã reiese faptul cã, în general,
oamenii, mai întâi, distrug ceva, dupã care cer sfaturi de la
specialiºti. Le-ar rãmâne foarte mulþi bani, dacã o datã ar inversa
ordinea…
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