Techninis aprašymas

Produkto numeris 2059

Anti-Insekt
Medienos apsaugos priemonė tirpiklių pagrindu

Atspalvis

Likutis
Kiekis ant paletės

1344

Pakuotė

8 x 250 ml

Pakuotės rūšis

W bakelis

Pakuotės kodas

08

Artikelio Nr.
Bespalvis

2059

Išeiga

◼

Rekomenduojama išeiga: 300-350 ml/m²

Panaudojimo sritys

■ Lauko ir vidaus medienai
■ Baldams ir nedideliems mediniams gaminiams
■ Prieš medieną ardančius vabalus kenkėjus, tokius kaip baldinis skaptukas, naminis
ūsuotis ir kt.
■ Netinka termitams naikinti
■ Vidaus patalpose nenaudoti dideliuose plotuose ( max. 2 - 3 m²)

Savybės

■
■
■
■

Produkto duomenys

Greita ir veiksminga priemonė prieš medienos 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.

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

Nurodymai

Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir
kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas,
užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas (natūralių šerelių), švirkštas
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

Piretroidai gali sukelti paresteziją (odos deginimas ir dilgčiojimas, nedirginant). Jei
simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.
ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis
į gydytoją.
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /
kreiptis į gydytoją.
NESKATINTI vėmimo.

Asmeninės apsaugos
priemonės

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines: 4 kategorijos pagal EN 374 (pvz., ﬁrmos KCL
„Tricotil“).

Nurodymai utilizavimui
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Nurodymai utilizavimui

Apdorojimo metu atsiradę bet kokie priemonės likučiai turi būti arba surinkti ir vėl
panaudoti, arba pašalinti kaip pavojingos atliekos. Pats produktas ir jo likučiai negali
patekti į išleidimo angas, kanalizaciją arba tiesiai į gruntą ar vandenį. Prietaisams išplauti
naudotas vanduo negali būti pilamas į nuotekas.
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Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra 0,25 g permetrinas (ISO)
Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba
nurodymus ant etiketės!
Apsaugos gairės:
BP 1082 – medienos apsauga – pagrindinės priemonės
Medienos apsaugos priemonė sudėtyje turi biocidų, apsaugai nuo kenkėjų. Norint išvengti
pavojaus žmogui ir aplinkai, būtina produktą naudoti tik tam skirtose vietose ir tik pagal
naudojimosi instrukciją. Vengti bereikalingo kontakto su šia medžiaga. Piktnaudžiavimas
gali pakenkti sveikatai ir aplinkai
Atidaryti ir naudoti atsargiai
Darbo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti
Darbus atliekant uždaroje patalpoje būtina psirūpinti tinkamu vėdinimu
Prieš pertraukas ir po darbų būtina plauti rankas
Negalima naudoti ant medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar
pašarais
Produkto ir jo likučių negalima nuleisti į kanalizaciją, gruntą, žemę.
Produkto negalima naudoti ir juo padengtos medienos negalima laikyti arti paviršinių
vandenų, nes gali būti pažeista vandens ekosistema
Naudojant produktą purškimo būdu, saugoti kad nepatektų į aplinką (į vandenį, ant
žemės, augalų ir pan.)
Jeigu medinės konstrukcijos neapsaugotos nuo oro sąlygų poveikio, po džiūvimo būtina
padengti papildoma apsaugine (skaidria arba dengiančia) danga (pagal EN 927-2).
Darbo metu laikytis bendrų saugumo nurodymų, dirbant su medienos apsaugos
priemonėmis
Apdirbtos medienos negalima naudoti arti paviršinių vandens telkinių

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.
Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
speciﬁniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,
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net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.
Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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