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WOODPROOF 1:9
KONCENTRATAS
MEDIENOS IMREGNANTAS

Savybės

Naudojimo būdas

WOODPROOF tai vandeniu skiedžiamas
koncentratas (1: 9), skirtas medienai konservuoti ir
apsaugoti nuo grybelių, pelėsių ir vabzdžių. Jis
greitai ir giliai įsiskverbia į medieną, po džiovinimo
visam laikui susijungia su medžiu, preparatas
neišplaunamas, atsparus oro sąlygoms ir ypač
krituliams. Po džiovinimo suteikia alyvuogių žalią
spalvą. Įmirkymas nesukelia metalų ir stogo dangų
korozijos.

Apsaugota mediena turi būti sausa ir švari, be dažų
ar lako dangų. WOODPROOF 1: 9 - praskieskite
vandeniu santykiu 1: 9 (5L impregnanto
sumaišykite su 45L vandens). Įmirkykite medieną,
tirpalą kelis kartus užnešant purkštuvu, voleliu ar
teptuku (kitus sluoksnius užtepkite po to, kai
ankstesnis sluoksnis išdžiūsta, džiovinimo laikas
nuo 1-2 valandų esant 20 ° C) arba panardinkite
medieną į impregnavimo tirpalą nuo 30 minučių iki
6 valandų. Kol preparatas įsitvirtins medienoje
(mažiausiai 24 valandas), impregnuotas paviršius
turėtų būti apsaugotas nuo atmosferos kritulių. Po
šio laiko medieną galima naudoti lauke.

Paskirtis
WOODPROOF tinka stogo santvarų impregnavimui,
medinėms konstrukcijoms ir apkaloms, rąstams,
balkiams, tvoroms, sodo baldams. WOODPROOF
rekomenduojama naudoti vakuumavimo būdu arba
panardinant. Apsaugotą medieną galima naudoti
viduje ir lauke. Preparato sudėtyje esantys biocidai
suteikia saugomai medienai šviesiai žalią spalvą.
Elementus, apsaugotus „WOODPROOF“, galima
naudoti žmonėms ir gyvūnams skirtose patalpose,
taip pat pašarų ir maisto saugyklose, su sąlyga, kad
vartotojai ir produktai neturi tiesioginio kontakto su
impregnuota mediena.

•

•

Medienai, naudojamai po stogo danga, 1
m³ impregnuojamos medienos reikia bent
0,5 litro
Lauko medienai reikia mažiausiai 1 litro
paruošto impregnanto 1 m³ medienos

Po impregnavimo būtina vėdinti patalpas.
Impregnuoti paviršiai gali būti naudojami
žmonėms ir gyvūnams skirtose patalpose, taip pat
pašarų ir maisto saugojimo patalpose, su sąlyga,
kad vartotojai ir produktai negali tiesiogiai liestis
su impregnuota mediena.
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Išeiga

5.

1l pakanka maždaug 25m2 paviršiaus (priklauso nuo
pagrindo įgerties)

6.

Saugojimas

7.
8.

Laikykite ir gabenkite sausoje ir tamsioje vietoje
originaliose sandariai uždarytose talpyklose,
temperatūroje nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

5. Dirbdami ir džiovindami medieną,
užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.
6. Nenaudokite tuščių konteinerių kitoms
medžiagoms laikyti.
7. Prarijus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
8. Prieš naudojimą perskaitykite saugos
duomenų lapą.

Galiojimo terminas
Saugos rekomendacijos
1.
2.
3.

4.

1. Laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvūnų pašarų.
2. Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.
3. Dirbdami su produktu elkitės taip, kad
nepatektų ant odos ir į akis, naudodami
tinkamus apsauginius drabužius ir akių
(veido) apsaugą. Venkite įkvėpti garų. Jei
taškosi purslai, nedelsdami plaukite dideliu
kiekiu tekančio vandens, patekus į akis,
praskalaukite dideliu kiekiu vandens ir
kreipkitės į gydytoją. Jei atsiranda trikdančių
simptomų, kreipkitės į gydytoją, kur
įmanoma, parodykite etiketę.
4. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir
nerūkykite.

Produktas turėtų būti sunaudotas per 12 mėnesių
nuo pagaminimo dienos ant pakuotės. Pagaminimo
data yra partijos numeris.

Veikliosios medžiagos

Vario (II) karbonatas - vario (II) hidroksidas (1: 1): 5,08
g / 100 g
Poli (oksi-1,2-etanodilo),. Alfa .- [2(didecilmetilamino) etil] - omega-hidroksi-, propanoato
(druska): 3,36 g / 100 g

Kvapas

charakteringas

Spalva ir būvis

Aliejinis, mėlynas skystis

Tankis

apie. 1,01 kg/dm3 esant 20oC

ph

apie 10

Pakuotė

Bakelis 5L
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Papildoma informacija
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo
techninės konsultacijos skyriumi. Gamintojas neturi
įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jo
naudojimui kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei
aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus
preparato panaudojimas nėra mūsų kontrolės
objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo
produkto kokybei. Gamintojas arba jo įgaliotasis
atstovas negali būti laikomi atsakingais už

nuostolius,
patirtus
dėl
netinkamo
produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti
šios
kortelės
turinį,
pvz.,
pasikeitus
reglamentams, modifikavus gaminį, ar esant kitoms
priežastims. Jurga darbuotojai turi teisę teikti tik
techninę informaciją ir tik pagal šią techninę kortelę.
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje
pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu.
Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis
produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus
ankstesnius.
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