
Anti-InsektAnti-Insekt
Oldószerbázisú, folyékony megszüntető faanyagvédőszer
szakkivitelezők részére

SzínSzín ElérhetőségElérhetőség
Mennyiség
raklaponként 1344 540 96 50 24

KiszerelésKiszerelés 8 x 8 x 250 ml250 ml 6 x 6 x 750 ml750 ml 2 x 2 x 5 l5 l 10 l10 l 30 l30 l

Göngyöleg típusa bádogkanna bádogkanna bádogkanna bádogkanna bádogkanna

Göngyölegkód 08 01 05 10 30

Terméksz.Terméksz.

színtelen 2059 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

barna 2060 ◼ ◼ ◼

AnyagszükségletAnyagszükséglet Megszüntető kezelés: 300-350 ml/m²

Megelőző védelem esetén (1. kitettségi osztály): 200–250 ml / m²

Alkalmazási területekAlkalmazási területek Beltéri és védett kültéri faanyagokra■
Fakárosító rovarok populációjának megszüntetésére faszerkezetekben, pl.: fedélszékek,
fagerendák, fapadlók, stb.

■

Házi cincér és kopogóbogár ellen■
Nem alkalmas a termeszek elpusztítására■
Professzionális felhasználóknak■

TulajdonságokTulajdonságok Ib minősítéssel rendelkezik: rovarok elleni megszüntető hatású■
Gyors megszüntető hatású■
Megelőző hatás a visszafertőzés ellen■
Enyhe szagú oldószereket tartalmaz■
Kiváló behatolási képesség■

TermékjellemzőkTermékjellemzők

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is
változhatnak.

Sűrűség (20 °C) kb. 0,80 g/cm³

Kifolyási idő (mp) DIN 4-es
pohárból

11 mp

Lobbanáspont (°C) kb. 63 °C

Szag karakteres

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 2060
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ElőkészítésElőkészítés Alapfelülettel szembeni követelményekAlapfelülettel szembeni követelmények
A fertőzés módját és mértékét meg kell állapítani.
Ha a faszerkezet állapota statikai kétséges, akkor ki kell kérni Statikus véleményét.
A károsított faanyagról el kell távolítani (pl.: bárdolással) a rovarok által összerágott
részeket.
A statikailag instabil faelemeket - óvintézkedések céljából -, meg kell erősíteni, vagy ki
kell cserélni védőkezelt faanyagokra.

■

ElőkészítésElőkészítés
Drótkefével el kell távolítani a furatlisztet és a laza farostokat.

■

FeldolgozásFeldolgozás Felhordható ecseteléssel vagy szórással.
A szükséges anyagmennyiséget 2-3 rétegben lehet felhordani.
A lakóhelyiségeket, vagy a hozzájuk tartozó mellékhelyiségeket a megszüntető kezelés
után négy hét múlva lehet csak újra használni.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető
legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalókFeldolgozási tudnivalók A kezelt faanyagot a száradás után 4 héttel lehet Remmers termékekkel és égéskésleltető
rendszerrel felületkezelni.

SzáradásSzáradás
Kb. 24 óra
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcsere és a magasabb páratartalom lassíthatja a
száradást.

■

HígításHígítás
Felhasználásra kész.

■

TudnivalókTudnivalók A termék értékelésre került az (EU) sz. 528/2012 Biocidtermék-rendelete alapján és
engedélyezte a Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (BAuA). Ez az
engedély helyettesíti a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) eddigi általános
építésfelügyeleti engedélyét.
A faanyagvédelmi feladatokat a DIN 68800-1 szerint, időben, gondosan, és az építésben
érintett felekkel egyeztetve (építész, építtető, kivitelező), a jogi követelmények és a helyi
adottságok figyelembe vétele mellett kell megtervezni és kivitelezni.

Munkaeszközök ésMunkaeszközök és
tiszításuktiszításuk

Natúr sörte ecset, közepes nyomású szóróberendezés

A munkaeszközöket használatuk után azonnal hígítóval (V101 Verdünnung), vagy
ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni. A tisztítási hulladékot az
előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóságTárolás/eltarthatóság Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól
védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a
dohányzás.

Biztonság/előírásokBiztonság/előírások A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a
környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap
tartalmazza.

Elsősegélynyújtás

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 2060
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Elsősegélynyújtás A piretroidok paresthesiát (bőrégés és bizsergés irritáció nélkül) okozhatnak. Ha a tünetek
továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell
vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
TILOS hánytatni.

Egyéni védőfelszerelés Megfelelő vegyvédelmi ruházatot (EN 14605 3. típus, vagy 4. típus) kell viselni, amely nem
engedi át a biocid tartalmú termékeket.

Ártalmatlanítás Használat során keletkezett termék maradékot össze kell gyűjteni; újra fel lehet használni,
vagy veszélyes hulladékként ártalmatlanítani. A termék és termékmaradék nem juthat a
csatornahálózatba, közvetlenül a talajba és a nyílt vizekbe. A munkaeszközök tisztítása
során keletkezett tisztítási hulladék nem kerülhet a szennyvízcsatornába.
Hulladékkód: 03 02 02* klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

A biocid termékekről
szóló rendelet

Hatóanyagok:Hatóanyagok:
100 g szer tartalmaz 0,25 g permetrin (ISO)
* biocidterméket óvatosan kell használni. Használata előtt minden esetben el kell olvasni
a címkét és a termékinformációkat!
Védelmi útmutatók:Védelmi útmutatók:
BP 1082 - Megszüntető faanyagvédelem – Alapintézkedések
BP 2082 – Megszüntető faanyagvédelem szórással

A favédőszerek hatóanyagokat tartalmaznak a fakárosítók ellen. Kizárólag a használati
útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható, így
megakadályozható az emberekre és környezetre ható kockázat. A szerrel minden
fölösleges érintkezést kerülni kell. Helytelen használata egészségkárosodáshoz és
környezeti károkhoz vezethet.
Gondosan kell felnyitni és használni.
Munka közben tilos étkezni, inni vagy dohányozni.
Az üzemi feldolgozáskor (szakipari felhasználás) gondoskodni kell a megfelelő
szellőztetésről.
A munkaszünetek előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni.
Rendeltetésszerű használat során élelmiszerrel vagy takarmánnyal kapcsolatba kerülő
faanyagok nem kezelhetők ezzel a készítménnyel.
A szert és a termékmaradékot tilos élővizekbe, a talajba és vagy csatornába önteni.
A termék felhasználása, továbbá a szerrel kezelt fa alkalmazása nem engedélyezett
felületi vizek (vízfolyások, tavak stb.) közvetlen közelében, mivel a vizes ökorendszereket
befolyásolhatja.
A környezetet (talaj, felszíni víz, növény) a szer kiszóródástól védeni kell.
Az időjárásnak kitett faanyagokat - száradás után -, Remmers lazúrokkal vagy
fedőfestékekkel kell felületkezelni (MSZ-EN 927-2 követelményeinek megfelelően). A
felületkezelést folyamatosan karban kell tartani.
Az Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V. (Német Épületvegyészeti Ipartestület)
„Favédőszerek kezelésének műszaki adatlapja” további átfogó iránymutatásokat tartalmaz.

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 2060
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A kezelt faanyagot nem lehet használni felszíni vizek közvetlen környezetében

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti
adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a
laboratóriumi vizsgálatok során megállapított
referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató
jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános
tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és
tájékoztatnak alkalmazásukról és
felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az
építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi
esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén
javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy
forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék
rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról
vagy beépítési helyszínéről külön írásos
megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még
ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre
nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek.
Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési
és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző
verziói érvényüket vesztik.

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 2060
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