6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

DUROXYL Wood Protection/Conditioner

Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει
το σαράκι του ξύλου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο χαμηλής οσμής και άμεσης δράσης.
Απαλλάσσει κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια από τα ξυλοφάγα έντομα και
παρέχει άμεσα, μακροχρόνια προστασία. Εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου
και σταματά την καταστροφή των ξύλινων επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROXYL Wood Protection/
Conditioner, θεραπεύει αποτελεσματικά ξύλινα κουφώματα, πόρτες, πατώματα, έπιπλα, πέργκολες και κάθε άλλη
ξύλινη κατασκευή που έχει προσβληθεί
από σαράκι σε εξωτερικούς (εικ. 1) και
εσωτερικούς (εικ. 2) χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Υγρό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο

Ειδικό βάρος

0,80±0,05kg/lt

Στερεά κατά βάρος

6-10% w/w

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Χρόνος στεγνώματος

1-2 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία εφαρμογής

Αραίωση

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται

Oσμή

Ελαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει

Ανακινήστε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ξεβιδώστε το πώ-

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για
το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα
χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ): 700gr/lt (2010). Το έτοιμο προς
χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 675gr/lt Π.Ο.Ε..
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ8-0067

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

εικ. 1

Κάθε φιαλίδιο των 120ml μπορεί να θεραπεύσει 1-2m2 ξύλινης επιφάνειας, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, έως 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε
καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιέχει ισχυρό παρασιτοκτόνο ιδιαίτερα βλαβερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την προστασία του ξύλου.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

380

Κασετίνα 20 φιαλίδια των 120ml

εικ. 2

μα ασφαλείας και τοποθετήστε το
ρύγχος του φιαλιδίου μέσα στην οπή
που έχει δημιουργήσει το σαράκι στην
επιφάνεια του ξύλου. Πιέστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το φιαλίδιο, ώστε
το παρασιτοκτόνο να φθάσει έως το
αθέατο σημείο που βρίσκεται το έντομο και να το εξολοθρεύσει.
Μετά από 24 ώρες, σφραγίστε την
οπή με ακρυλικό ξυλόστοκο νερού
DUROWOOD.
Στην περίπτωση εμφάνισης ξυλοφάγων εντόμων σε αποθήκες ξυλείας,
συνιστάται η εφαρμογή του DUROXYL
Wood Protection/Conditioner σε συσκευασία 2,5lt και 15lt με πινέλο ή ρολό σε κάθε ξύλο που έχει προσβληθεί. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε συνθήκες καύσωνα ή παγετού. Προστατεύστε τα χέρια σας με
γάντια και αποφύγετε κάθε επαφή του
προϊόντος με το πρόσωπό σας.

