Impregnat do drewna
NW Superkoncentrat
TDS-2020/ DRT-IM-SKO

Do ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji
biologicznej. Do zabezpieczania drewna montowanego pod
zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie przed
insektami (technicznymi szkodnikami drewna) oraz grzybami
domowymi, powodującym głęboki rozkład drewna.
ZALETY
Bardzo wysoka wydajność, do 250m2 dla opakowania 5 kg
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz
Szybko i głęboko wnika w drewno
Niekorozyjny, nie zawiera soli miedzi ani chlorków
Trwale łączy się z drewnem, odporny na wymywanie

ZASTOSOWANIE
Do zabezpieczania drewna montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie, np.
- tarcica
- więźba dachowa
- drewniane domy
przed insektami (technicznymi szkodnikami drewna) oraz grzybami domowymi.

NORMY I CERTYFIKATY
Substancje czynne produktu biobójczego:
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

4,8g/100g produktu.

Propikonazol

2g/100g produktu.

Fenoksykarb

0,02g/100g produktu.

Pozwolenie nr 3305/07 na obrót produktem biobójczym.
Do stosowania przemysłowego i profesjonalnego.
Postać : ciecz

DANE TECHNICZNE
Kolor

bezbarwny, zielony (barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania)

Postać

ciecz

Czas sezonowania
Zużycie

72 h
3 klasa użytkowania – drewno narażone na wymywanie – 40g koncentratu/m2
1 klasa użytkowania (narażone na atak owadów) – drewno pod zadaszeniem – 20g/m2
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SPOSÓB UŻYCIA
Sprawdzić wilgotność drewna, która przed impregnacją powinna wynosić około 25%. Przygotować roztwór o stężeniu 5%. W tym celu
5 kg koncentratu rozpuścić w 95 litrach wody. Następnie tak przygotowany roztwór nanieść na drewno poprzez kilku krotne malowanie
pędzlem lub nanoszenia natryskiem, lub 4 godzinne zanurzanie drewna w tak przygotowanym roztworze. Barwnik jest tylko
wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.
Drewno po zaimpregnowaniu należy sezonować w przewiewnym miejscu, pod zadaszeniem, na przekładkach przez minimum 72
godziny.
Zużycie: 3 klasa użytkowania – drewno narażone na wymywanie – 40g koncentratu/m2
1 klasa użytkowania (narażone na atak owadów) – drewno pod zadaszeniem – 20g/m2

DANE KATALOGOWE
Pojemność

Kolor

1 kg
5 kg
5 kg

zielony
bezbarwny
zielony

Ilość sztuk na
palecie/w kartonie
480/6
114/1
114/1

Alias

Indeks

Kod EAN

DRT-IM-SKO-100-ZI
DRT-IM-SKO-500-XX
DRT-IM-SKO-500-ZI

10045002
10045001
10045003

5902120182411
5902120182398
5902120181896

Wydajność z
opakowania
do 50 m2
do 250 m2
do 250 m2

PIERWSZA POMOC
W kontakcie ze skórą: przepłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników lub
rozcieńczalników. Skonsultować się z lekarzem w przypadku utrzymujących się dolegliwości.
W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie
wodą przez co najmniej 15min. Założyć jałowy opatrunek. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki.
Natychmiast wezwać lekarza okulistę.
W przypadku spożycia: wypłukać poszkodowanemu usta, podać do picia duże ilości wody (nawet kilka litrów). Nie wywoływać
wymiotów! Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku narażenia
przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
skonsultować się z lekarzem.
UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła,
kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub
zamroczonej.

OBJAWY ZATRUCIA
W kontakcie ze skórą: podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. W
kontakcie z oczami: może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Po połknięciu: może spowodować podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego, bóle brzucha, skurcze żołądka,
nudności, wymioty, biegunkę, ogólne złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy.
Po inhalacji: podrażnienie dróg oddechowych i oczu. Przy narażeniu drogą oddechową na duże stężenia produktu mogą
wystąpić objawy układowe jak po połknięciu.
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PRZECHOWYWANIE
Okres ważności produktu: 3 lata od daty produkcji.
Data produkcji i numer serii podane na opakowaniu. Preparat przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w temperaturze nie
niższej niż +5ºC. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Odpadowy produkt przekazać uprawnionym służbomdo punku utylizacji niebezpiecznych odpadów. Opróżnione i wypłukane opakowania po produkcie oraz odpady opakowaniowe
traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku. Wodę popłuczynową
zastosować w dalszej impregnacji.

Data sporządzenia
22.05.2020

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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