Techninis aprašymas

Produkto numeris 2059

Anti-Insekt
Tirpiklio pagrindu pagamintas skystas medienos konservantas

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

1344

540

Pakuotė

8 x 250 ml

6 x 750 ml

Pakuotės rūšis

Bakelis

Bakelis

Pakuotės kodas

08

01

◼

◼

Artikelio Nr.
2059

Išeiga

Rekomenduojama išeiga: 300-350 ml/m²

Panaudojimo sritys

■ Medienai viduje ir lauke, nuo tiesioginio atmosferos poveikio apsaugotose vietose
■ Priemonė prieš medieną pažeidžiančius vabzdžius, skirta baldams ir nedideliems
mediniams gaminiams
■ Prieš naminį ūsuotį ir skaptuką
■ Vidaus patalpose nenaudoti dideliuose plotuose ( max. 2 - 3 m²)

Savybės

■
■
■
■

Produkto duomenys

Greita ir veiksminga priemonė prieš kenkėjus
Prevencinė priemonė prieš pakartotinį vabzdžių antplūdį
Sudėtyje esantys tirpikliai neturi aitraus kvapo
Giliai įsigerianti

Tankis (20 °C)

apie 0,80 g/cm³

Ištekėjimo laikas (s)
DIN 4 piltuvėlyje

11 s

Pliūpsnio temperatūra

apie 63 °C

Kvapas

šiam tipui būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto speciﬁkacija.

Sertiﬁkatai

 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui
Nustatyti pažeidėjo rūšį ir pažeistą sritį
■ Paruošimas
Seną dažų sluoksnį nušlifuoti, medienos paviršių nuvalyti
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Apdirbimas

Tepti teptuku, mažiausiai 2 etapais
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Išdžiūvęs Anti-Insekt apdorotas paviršius gali būti uždažomas baigiamaisiais Remmers
medienos produktais ne anksčiau, kaip po keturių savaičių

Produkto numeris 2059

■ Džiūvimas
Apie 24 val., esant 20°C ir 65% santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą
■ Skiedimas
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas (natūralių šerelių)
Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/
galiojimas

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Pirmosios pagalbos
priemonės

Įkvėpus:
Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrininančias priemones, šilumą.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Po kontakto su oda:
Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams
nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.

Asmeninės apsaugos
priemonės

Dėvėti apsaugines nitrilo kaučiuko pirštines

GISCODE

HSL20

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Suteptus, permirkusius rūbus iškart nusirengti

Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai
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Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos yra 0,25 g permethrino.
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BAuA-Reg.-Nr.: N-26759
Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba
nurodymus ant etiketės!
Apsaugos gairės:
BP 1082 – medienos apsauga – pagrindinės priemonės

Pateikta informacija sudaryta remiantis
paskutiniais gamintojo gamybos ir
panaudojimo techniniais duomenimis,
gautais po bandymų laboratorijoje.
Atnaujinus informaciją naujausiame
techniniame aprašyme, ankstesnieji
netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali
nežymiai skirtis, todėl mes
rekomenduojame atlikti bandomuosius
darbus ant nedidelio paviršiaus ploto.
Be to, esant dvejonėms dėl produkto
apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą
mūsų darbuotoją.

.
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