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IMPREGNAT OWADOBÓJCZY DO DREWNA
Nowoczesny środek oparty na kombinacji 3 biocydów owadobójczych:
skutecznie zwalcza owady - techniczne szkodniki drewna ( m. in.: kołatek - Anobium
sp, spuszczel - Hylotrupes Bajulus, borodziej - Ergates Faber, trzpiennik - Sirex sp,
miazgowiec - Lyctus sp i inne ) oraz trwale zabezpiecza drewno przed powtórnym
zarażeniem (impregnat nie ulega zwietrzeniu).
Skuteczność została potwierdzona badaniami zgodnie z normą EN-46,
które wykazały 100% skuteczność działania.
ZALETY






Trwale zabezpiecza drewno - impregnat odporny na zwietrzenie
Niepalny - można nanosić natryskiem
Nie zwiększa palności drewna,
Głęboko wnika w drewno
Nie barwi drewna

ZASTOSOWANIE
 Drewniane elementy konstrukcji domów więźba dachowa
 Drewniane drzwi, okna, schody, boazerie itp.
DANE TECHNICZNE
Skład
Produkt biobójczy

Flufenoksuron, Cypermetryna, Fenoksykarb, środki zwiększające
penetrację
Pozwolenie Min.Zdrowia nr 3423/08

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować na drewno wolne od farb i lakierów. Nanosić przez moczenie, 1-2-krotne
malowanie lub natrysk.
W grubych belkach można zwiększyć działanie przez nawiercenie co 30 cm otworów
na głębokość 2/3 belki i wstrzyknięcie w nie preparatu. Drobne elementy najlepiej
impregnować zanurzając je na 30 minut.

1

KARTA TECHNICZNA TDS_DR_088/07/2008

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE
Opakowanie

Zużycie
koncentratu
w celu zwalczania
i zapobiegania

Ilość
gotowego
środka

Wydajność
opakowania przy
zwalczaniu i
zapobieganiu

Liczba szt.
w opakowaniu
zbiorczym

200 g/m2

0,45 l

2,25 m2

6

200 g/m2

5l

25,00 m2

4

Gotowy do użycia
0,45 l z
atomizerem
Gotowy do użycia
5l

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z daleka od źródeł ognia,
grzejników oraz miejsc składowania żywności i pasz, w miejscach niedostępnych dla
dzieci.
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
 Nie używać do drewnianych zabawek i drewna z którym dzieci mają bezpośredni
kontakt
 Stosować sprzęt ochrony osobistej (maska, okulary ochronne)
 Prace wykonywać w warunkach przepływu (wietrzone pomieszczenia)
 Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów
 Nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i ścieków wodnych
 W przypadku stosowania środka w pomieszczeniach, należy wietrzyć je do zaniku
zapachu. Oddanie pomieszczeń do użytku może nastąpić po całkowitym
wywietrzeniu
 Szczegółowe zalecenia dostępne w karcie KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
CHEMICZNEGO

Aktualizacja 09.07.2008
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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