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Použití:  Kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám (např. dřevomorka), plísním a 
preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík). Je určen k povrchové 
impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu 
se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty). Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s 
potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. 
Schválení:  Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno 
prohlášení o shodě. 
Typové označení:  podle ČSN 490600-1: 

FB    toxicita proti houbám Basidiomycetes (např. dřevomorka domácí)                                 

P    toxicita proti plísním 

IP    toxicita proti hmyzu preventivní 

1 dřevo v interiéru staveb, pod střechou, beze styku se zemí, trvale suché 

2  dřevo beze styku se zemí, zcela chráněné před povětrností a vyluhováním vodou, možné je přechodné navlhnutí  

3 dřevo vystavené vlivu povětrnosti ale bez přímého a trvalého styku se zemí    

S povrchový způsob aplikace 

D ošetřené dřevo může být vystaveno vlivu povětrnosti 

Návod k použití: Aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo v 1-2 vrstvách, tak aby 
minimální příjem přípravku byl při použití v interiéru 200g/m2 a v exteriéru 400 g/m2. Dřevo napadené dřevokaznými 
houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je 
napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto 
přípravkem. 
Ředění: Dodává se v aplikační koncentraci-neředit.  

Spotřeba: pro interiér      200 g/m2    

   pro exteriér:      400 g/m2    
Údržba:  Pomůcky po skončení práce omýt vodou. 

Složení:  Didecyl(dimethyl)amonium chlorid EINECS 230-525-2 < 1,5 %; Tebuconazol EINECS 403-640-2  < 0,15 
%; (±cis/trans-Cypermethrin (ISO) (40/60)2) EINECS 257-842-9 < 0,15 %. 
Klasifikace:  Symbol nebezpečí : nepoužívá se. R-věty: - S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S 46 Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje (±cis/trans-Cypermethrin (ISO) (40/60). 
Může vyvolat alergickou reakci. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
Hygiena a bezpečnost práce: Při práci je nutné používat vhodné ochranné pracovní prostředky: pracovní oděv, gumové 
rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít, při stříkání respirátor a pokrývku hlavy. Je nutné zajistit dobré větrání pracoviště. 
Při práci není dovoleno jíst, pít, kouřit a přechovávat na pracovišti potraviny a nápoje. Po práci je nutné umýt pokožku rukou a 
obličeje teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od 
potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.  

První pomoc: :   Při nadýchání ihned přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch.  Při zasažení očí ihned 
vyplachovat  proudem vody min.10 minut. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody. Při požití ihned 
vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s 
přípravkem a vždy při zasažení očí a při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku. 
Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201. 

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-6.měsíce od data výroby při teplotě 5-25°C. Během 7.-
24.měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT . 

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +25°C.  

Balení:  1, 5 a 10 litrů. 

 


