Tytan Impregnat do drewna ogrodowego
Koncentrat
Tytan Impregnat do drewna ogrodowego koncentrat to wielofunkcyjny płynny

impregnat do drewna przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Przeznaczony do ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej, przed
działaniem grzybów domowych, owadami żerującymi w drewnie, owadami technicznymi
szkodnikami drewna. Szybko i głęboko wnika i trwale łączy się z drewnem.

Zalety
•
•
•

Zastosowanie
•

Wysoka wydajność,
Szybko i głęboko wnika w drewno,
Odporny na deszcz, trwale łączy się z drewnem

SPOSÓB UŻYCIA
•
•
•
•
•
•

•
•

Przed użyciem kilkukrotnie mocno wstrząsnąć opakowaniem.
Koncentrat rozcieńczać wodą w stosunku 1:9 (np. na 1 l
koncentratu dodać 9 l wody).
Nanosić przez 1 lub2-krotne malowanie pędzlem, natryskowo
lub metodą kąpieli (od około 30 minut do 3 godzin).
Stosować bezpośrednio na drewno powietrzno-suche, surowe
lub zabezpieczone wcześniej impregnatami nietworzącymi
powłoki.
Do czasu utrwalenia środka na drewnie (około 24 h – 48 h)
należy chronić zaimpregnowaną powierzchnię przed deszczem.
Po tym czasie drewno można użytkować na zewnątrz.
Zalecane zużycie koncentratu:
- drewno I lub II klasy użytkowania (pod zadaszeniem –
narażone na atak owadów, technicznych szkodników drewna) –
2
średnie zużycie 43 g/m .
- drewno III klasy użytkowania (bez zadaszenia, narażone na
2
wymywanie, bez kontaktu z gruntem) – 60 g/m .
Zawartość netto
1l
5l

•

do zabezpieczania drewna w przestrzeniach
otwartych i zamkniętych:
- bale, płoty, pergole,
- drewno ogrodowe, drewniane domy,
- więźba dachowa,
- konstrukcje, okładziny drewniane.

Narzędzia użyte do impregnacji należy czyścić wodą.
Pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem
można oddać do użytkowania po intensywnym wietrzeniu przez
dwie doby.
Nie stosować do impregnowania gatunków drewna nie
poddających się impregnacji. Przy stosowaniu na wcześniej
impregnowane lub barwione powierzchnie wykonać próby. Nie
stosować bezpośrednio przed impregnowaniem detergentów.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Data ważności podana jest na opakowaniu. Termin ważności: 3 lata.
Produkt
przechowywać
w suchym,
dobrze
wietrzonym
pomieszczeniu, wyłącznie w oryginalnie zapakowanych i właściwie
oznakowanych pojemnikach, z dala od środków spożywczych, w
miejscach niedostępnych dla dzieci. Temperatura przechowywania:
od +5°C do +30°C.

Opakowanie
butelka
Kanister

Ilość sztuk na palecie
480
108

•

Normy i Atesty
Numer pozwolenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 3343/07 z 19.11.2007.
•
Ostrzeżenia i zalecenia BHP
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 08.05.2015

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi
w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na
wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego
zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia
jej materiałów.
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