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Technický list
Číslo výrobku 2064

Anti-Insekt Plus
Přípravek na likvidaci dřevokazného hmyzu.
Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným
hmyzem

Oblasti použití:
Kapalný přípravek k ošetření dřeva
napadeného dřevokazným hmyzem
(červotoč, tesařík apod.) v interiéru
(nábytek, obložení, podlahy, schody
apod.) a v exteriéru bez přímého a
trvalého kontaktu se zemí (střešní
podbití, ploty, krovy apod.). Je také
vhodný pro ochranu vzácného dřeva
a historických předmětů (starožitný
nábytek, sochy, vzácné obklady,
varhany apod.) Nesmí být používán
na dřevo přicházející do přímého
kontaktu s potravinami, nápoji nebo
krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu
dětského nábytku a hraček.
V interiéru nesmí být používat ve
větší ploše než 2 – 3 m2.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Zápach:
Bod vzplanutí:
Obsah org. rozpouštědel:
Forma dodávky:

cca 0,81 g/cm3 při teplotě 20 °C
slabý, po uschnutí bez zápachu
cca 63 °C
96,9 %
bílý plechový obal 0,25 l a 0,75 l

Vlastnosti výrobku:

Zpracování:

Prostředek určený k likvidaci
dřevokazného hmyzu (dle DIN 68800,
část 4). Zároveň je také vhodný
k preventivní ochraně.

Nátěrem a injektáží do otvorů po
škůdcích. Staré nátěry odstranit.
Přípravek Anti-Insekt Plus naneste
alespoň ve dvou pracovních cyklech.
V případě, že nanesete přípravek do
otvorů bez odstranění stávající vrstvy,
odstraňte přebytečný přípravek
pomocí savé textilie. Po zaschnutí lze
na ošetřované dřevo nanášet běžné
barvy, laky a lazury.

Značka kvality
Výrobku byla udělena listina kvality
„RAL – přípravek na ochranu dřeva“
na základě úředního posouzení
účinnosti proti škůdcům dřeva a
úředního posouzení zdravotní a
ekologické nezávadnosti při použití
k danému účelu. Propůjčovací listina
značky kvality RAL č. 921.

Upozornění:
Přípravky na ochranu dřeva obsahují
biocidní účinné látky pro ochranu
dřeva před škůdci. Tyto prostředky je
přípustné používat pouze podle
návodu a pouze v povolených
oblastech použití. Zneužití může vést
k poškození zdraví a životního
prostředí. Zamezte vniknutí
prostředku a zbytků výrobku do vody,
půdy nebo kanalizace.
Pracovní nástroje ihned po použití
očistit pomocí ředidla. Zbytky po
čištění zlikvidovat podle platných
předpisů.
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Spotřeba:
2

300 – 350 ml/m
Schnutí:

V závislosti na okolním prostředí. Při
dobrém větrání schne přípravek po
cca 24 hodinách. Nižší teploty a vyšší
vlhkost vzduchu prodlužují schnutí.
Další nátěry (lazury a laky) lze
nanášet zhruba za týden.
Účinné látky:
0,02 % flufenoxuron
100 g přípravku obsahuje 0,02 g
flufenoxuronu.
Skladovatelnost:
Skladujte v uzavřeném originálním
obalu v chladu a suchu.
Kontrola kvality:
Kvalita našich prostředků na ochranu
dřeva se řídí ustanoveními o kvalitě a
kontrole RAL GZ 830.
Bezpečnost:
R-věty:
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může
vyvolat poškození plic.
R 66 Opakovaná expozice může
způsobit vysušení nebo popraskání
kůže.

První pomoc:
Po vdechnutí:
Postiženého odvést na čerstvý
vzduch a udržet ho v klidu. Při
potížích jej dovést k lékaři.
Po kontaktu s pokožkou:
Okamžitě umýt vodou, mýdlem a
dobře opláchnout. Při trvajícím
podráždění kůže vyhledat lékaře.
Po kontaktu s očima:
Otevřené oči několik minut
vyplachovat tekoucí vodou,
konzultovat s lékařem.
Po požití:
Nevyvolávat zvracení, okamžitě
vyhledat lékařskou pomoc.
Postiženého udržet v klidu.

Likvidace:
Větší zbytky produktu je třeba
zlikvidovat podle platných předpisů
uvedených na originálním obalu.
Zcela prázdné obaly odevzdejte k
recyklaci.
Odpadový klíč: 03 02 05 ostatní
prostředky na ochranu dřeva, které
obsahují nebezpečné látky.
Ekologie:
Výrobek se nesmí dostat do vodních
toků, odpadních vod nebo do půdy.
Třída nebezpečnosti pro vodu
(WGK) 2
Označení:
(GefStoffV):
Xn zdraví škodlivý
GGVSE/ADR: -/-

Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Kód výrobku: HSM-LB 40

Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.

S-věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 13 Uchovávejte odděleně od
potravin, nápojů a krmiv
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při
používání
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly
S 24 Zamezte styku s kůží.
S 36/37 Používejte vhodný ochranný
oděv, ochranné rukavice
S 62 Při požití nevyvolávejte
zvracení: okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.02/13
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