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Alkalm

Az Induline 
kültéri, talajjal nem érintkez
szerkezetek
mére
lyességi osztály: 2, 3) 
nak megfelel
Önálló b
félig 
faszerkezetekhez
tok,
tések
lok, pavilonok,
Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 
hasz
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Használat el
fel kell keverni

 

Oldal: 1

TM_3384

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

Alkalm

Induline 
kültéri, talajjal nem érintkez
szerkezetek
mére, a MSZ
lyességi osztály: 2, 3) 
nak megfelel
Önálló b
félig mérettartó és nem mérettartó 

szerkezetekhez
tok, deszkázatok, zsaluzatok, ker
tések, kapuk, lugasok, kerti tár
lok, pavilonok,
Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 
használható.

Vízbázisú

Használat el
fel kell keverni
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TM_3384-85_HU_Induline GW

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

Alkalmazási terület

Induline 
kültéri, talajjal nem érintkez
szerkezetek

, a MSZ
lyességi osztály: 2, 3) 
nak megfelel
Önálló bevonatként használható 

mérettartó és nem mérettartó 
szerkezetekhez

deszkázatok, zsaluzatok, ker
kapuk, lugasok, kerti tár

lok, pavilonok,
Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

nálható.

Vízbázisú 

Használat előtt 
fel kell keverni
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85_HU_Induline GW

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

zási terület

Induline GW
kültéri, talajjal nem érintkez
szerkezetek kékülés ellen

, a MSZ
lyességi osztály: 2, 3) 
nak megfelelő

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

szerkezetekhez
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti tár
lok, pavilonok,
Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

nálható.

 

 

 

Használat előtt 
fel kell keverni 

 

 

85_HU_Induline GW

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

zási terület

GW-
kültéri, talajjal nem érintkez

kékülés ellen
, a MSZ- EN 335

lyességi osztály: 2, 3) 
nak megfelelően

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

szerkezetekhez
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti tár
lok, pavilonok, stb. 
Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

nálható. 

 

 

 Száradási id
átdolgozható 
2-

 

85_HU_Induline GW

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

zási terület

-310
kültéri, talajjal nem érintkez

kékülés ellen
EN 335

lyességi osztály: 2, 3) 
ően. 

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

szerkezetekhez, mint pl.
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti tár
stb. 

Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

Kültéri

Száradási id
átdolgozható 
-3 óra múlva

85_HU_Induline GW

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

zási terület 

310 alkalmazható 
kültéri, talajjal nem érintkez

kékülés ellen
EN 335

lyességi osztály: 2, 3) 

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

, mint pl.
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti tár
stb.  

Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

Kültéri

Száradási id
átdolgozható 

3 óra múlva

85_HU_Induline GW

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbág

alkalmazható 
kültéri, talajjal nem érintkez

kékülés ellen
EN 335-1 (vesz

lyességi osztály: 2, 3) szabván

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

, mint pl.
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti tár

Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

Kültéri 

Száradási idő, 
átdolgozható 

3 óra múlva 

85_HU_Induline GW-

Remmers Ungarn Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u.12 

alkalmazható 
kültéri, talajjal nem érintkező

kékülés elleni véde
1 (vesz
szabván

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

, mint pl. b
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti tár

Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

 

 

 

ő, 

 

 

 

-310_2014

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

alkalmazható 
kültéri, talajjal nem érintkező fa-

i véde
1 (veszé-
szabvány-

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

burkol
deszkázatok, zsaluzatok, ker

kapuk, lugasok, kerti táro-

Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületk
zelési rendszerben alapozóként 

Mérettartó 
faszerkezete

Feldolgozh
tósági h

 

310_2014

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

alkalmazható 
a-

i védel-
é-
y-

evonatként használható 
mérettartó és nem mérettartó 

urkola-
deszkázatok, zsaluzatok, kerí-

o-

Mérettartó faszerkezetek esetén 
(pl. kültéri nyílászárók) a felületke-
zelési rendszerben alapozóként 

Mérettartó 
faszerkezete

hez

Feldolgozh
tósági hő

séklet

310_2014

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

alkalmazható 

mérettartó és nem mérettartó 
a-
í-

e-

Mérettartó 
faszerkezete

hez 

 
Feldolgozh
tósági hőmé

séklet 

310_2014-10

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

 Tulajdonságok

• 

• 
• 

• 
• 

Termékjellemz

 

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd
lemmel

 
 
 
 
 
 

Mérettartó 
faszerkezetek-

Feldolgozha-
őmér-

 

 Termékjellemz

 

Termékjellemz

Sű
Viszkozitás:
Köt
Kiszerelés:

Szín:
 

10 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

Tulajdonságok

 vízben emulg
mú vékonylazúr

 védi a fát az UV
 folyékony favéd

védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 
152

 nem pattogzik
 nem 

 

Termékjellemz

 

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd
lemmel

 

 

 

 

 Termékjellemz

 

Termékjellemz

Sűrű
Viszkozitás:
Kötő
Kiszerelés:

Szín:
 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

Tulajdonságok

vízben emulg
mú vékonylazúr
védi a fát az UV
folyékony favéd
védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 
152-1 szabvány szerint
nem pattogzik
nem 

Termékjellemz

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd
lemmel

Félig méretta
tó faszerkez

Anyagszü
sé

genként

 TermékjellemzTermékjellemz

űrűség:
Viszkozitás:
Kötőanyag:
Kiszerelés:

Szín: 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

Tulajdonságok

vízben emulg
mú vékonylazúr
védi a fát az UV
folyékony favéd
védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint
nem pattogzik
nem reped

Termékjellemz

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd
lemmel 

 

Félig méretta
tó faszerkez

tekhez

 
Anyagszü
séglet rét

genként

TermékjellemzTermékjellemz

űség: 
Viszkozitás:

őanyag:
Kiszerelés:

 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

Tulajdonságok

vízben emulg
mú vékonylazúr
védi a fát az UV
folyékony favéd
védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint
nem pattogzik

reped 

Termékjellemz

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

Félig méretta
tó faszerkez

tekhez 

 
Anyagszük-

let réte-
genként 

TermékjellemzTermékjellemz

 
Viszkozitás: 

anyag: 
Kiszerelés: 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

Tulajdonságok 

vízben emulge
mú vékonylazúr
védi a fát az UV
folyékony favéd
védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint
nem pattogzik

 

Termékjellemzők

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

Félig mérettar-
tó faszerkeze-

k-
e-
 

 TermékjellemzőkTermékjellemzők

 
 
 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 

 

eált, biocid tarta
mú vékonylazúr 
védi a fát az UV-sugárzástól
folyékony favédőszer, mely 
védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint
nem pattogzik 

Termékjellemzők 

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

 

 

 

 Termékjellemzők Termékjellemzők 

y, Vendel Park, Tormásrét u.12 Tel:+36

ált, biocid tarta
 
sugárzástól
őszer, mely 

védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint

Műszaki adatlap 
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Nem méretta
tó faszerkez

tekhez

Tárolási id

 

Tel:+36

ált, biocid tarta

sugárzástól
őszer, mely 

védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint

 
Termékszám: 3384

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Nem méretta
tó faszerkez

tekhez

Tárolási id

Tel:+36-

ált, biocid tarta

sugárzástól
szer, mely 

védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

1 szabvány szerint 

Termékszám: 3384-85

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Nem méretta
tó faszerkeze-

tekhez 

Tárolási idő

-23

ált, biocid tarta

sugárzástól 
szer, mely 

védelmet biztosít a kékülést 
okozó gombásodás ellen az EN 

85 

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

Nem mérettar-
e-

Tárolási idő 

 

kb. 1,02 g/cm
kb. 12 mp 4 mm mér
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 
mű
konténer 1000 l
3384 színtelen
3385 egyedi s

23-530

ált, biocid tartal-

 

okozó gombásodás ellen az EN 

 

Induline GW
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

 

 Tárolás: zárt 
göngyölegben, 
nedvességt
védett, h

 

kb. 1,02 g/cm
kb. 12 mp 4 mm mér
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 
műanyaghordó 120 l
konténer 1000 l
3384 színtelen
3385 egyedi s

530-133, Fax:+36

okozó gombásodás ellen az EN 

Fe

Felhordható ecseteléssel, 
sal
rólag
A kezelend
viasz
tes. 
nálásra készen
viszkozitásra
lomba. F
kell keverni. 

Induline GW-
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Vakumat

Tárolás: zárt 
göngyölegben, 
nedvességt
védett, h
fagymentes 

helyen

 

kb. 1,02 g/cm
kb. 12 mp 4 mm mér
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 
űanyaghordó 120 l

konténer 1000 l
3384 színtelen
3385 egyedi s

133, Fax:+36

Feldolgozás

Felhordható ecseteléssel, 
sal, 
rólag
A kezelend
viasz
tes. 
nálásra készen
viszkozitásra
lomba. F
kell keverni. 

-310
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Vakumat

Tárolás: zárt 
göngyölegben, 
nedvességt
védett, hűvös, 
fagymentes 

helyen

kb. 1,02 g/cm
kb. 12 mp 4 mm mér
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 

anyaghordó 120 l
konténer 1000 l
3384 színtelen
3385 egyedi s

133, Fax:+36

ldolgozás

Felhordható ecseteléssel, 
, locsolással és

rólag zárt berendezésben
A kezelend
viasz-, szennyez
tes. Az 
nálásra készen
viszkozitásra
lomba. F
kell keverni. 

310
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Vakumat 

Tárolás: zárt 
göngyölegben, 
nedvességtől 

űvös, 
fagymentes 

helyen 

kb. 1,02 g/cm3

kb. 12 mp 4 mm mér
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 

anyaghordó 120 l
konténer 1000 l
3384 színtelen
3385 egyedi szín

133, Fax:+36

ldolgozás

Felhordható ecseteléssel, 
locsolással és

zárt berendezésben
A kezelend

, szennyez
Az Induline 

nálásra készen
viszkozitásra
lomba. Felhasználás 
kell keverni. 

310
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

 

 

 

 

göngyölegben, 
ől 

vös, 

 

 

3 20 
kb. 12 mp 4 mm mér
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 

anyaghordó 120 l
konténer 1000 l 
3384 színtelen 

zín 

133, Fax:+36

ldolgozás

Felhordható ecseteléssel, 
locsolással és

zárt berendezésben
A kezelendő felület legyen zsír

, szennyez
Induline 

nálásra készen
viszkozitásra

elhasználás 
kell keverni. 

310
Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 
felhordógép

  

 

 

20 0C
kb. 12 mp 4 mm mérő
akrilát/alkid rendszer
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 

anyaghordó 120 l

 

133, Fax:+36-23

ldolgozás 

Felhordható ecseteléssel, 
locsolással és

zárt berendezésben
ő felület legyen zsír

, szennyező
Induline 

nálásra készen 
viszkozitásra beállítva kerül forg

elhasználás 
kell keverni. A lazúrt legalább 2 

310 

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Hengeres 
felhordógép

C-on
kb. 12 mp 4 mm mérőpohárból 20 
akrilát/alkid rendszer 
fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l, 

anyaghordó 120 l 

23-532

Felhordható ecseteléssel, 
locsolással és 

zárt berendezésben
ő felület legyen zsír

, szennyeződés
Induline GW

 és a feldolgozási 
beállítva kerül forg

elhasználás 
A lazúrt legalább 2 

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Hengeres 
felhordógép

 

 

on 
őpohárból 20 

fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l,  

532-227 

Felhordható ecseteléssel, 
 szórással

zárt berendezésben
 felület legyen zsír

ődés
W-310

és a feldolgozási 
beállítva kerül forg

elhasználás el
A lazúrt legalább 2 

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

 

Hengeres 
felhordógép 

pohárból 20 

 

227 

Felhordható ecseteléssel, 
szórással

zárt berendezésben
 felület legyen zsír

dés- és porme
310 

és a feldolgozási 
beállítva kerül forg

előtt
A lazúrt legalább 2 

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

 

 

 

 

pohárból 20 

227 www.remmers.hu

Felhordható ecseteléssel, mártá
szórással

zárt berendezésben). 
 felület legyen zsír

és porme
 felhas

és a feldolgozási 
beállítva kerül forg

előtt jól fel 
A lazúrt legalább 2 

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véd

Ecsetelés 
mártás/locsolás

szóró alagút

 

pohárból 20 0C

www.remmers.hu

mártá
szórással (kiz

 
 felület legyen zsír-

és porme
felhas

és a feldolgozási 
beállítva kerül forg

jól fel 
A lazúrt legalább 2 

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni véde-

Ecsetelés 
mártás/locsolás

szóró alagút

 

 

C-on

www.remmers.hu

mártás-
(kizá-

 felület legyen zsír-, 
és pormen-

felhasz-
és a feldolgozási 

beállítva kerül forga-
jól fel 

A lazúrt legalább 2 

e-

Ecsetelés 
mártás/locsolás

szóró alagút

 

 

on 

www.remmers.hu

s-
á-

n-

a-

 
Ecsetelés 

mártás/locsolás 
szóró alagút 

www.remmers.huwww.remmers.huwww.remmers.hu              
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rétegben kell felhordani. A két 
réteg között a száradás idő 2-3 
óra. Nagy igénybevételnek kitett 
felületek esetén indokolt egy har-
madik réteg felhordása is. Éjszakai 
száradás esetén - azaz, ha a két 
réteg felhordása közt legalább 16 
óra telt el - köztes csiszolásra van 
szükség. A feldolgozási hőmérsék-
let: 15 0C-tól 30 0C-ig (érvényes a 
levegő- és a fa felületi hőmérsékle-
tére is). A megbontott göngyöleget 
jól vissza kell zárni és tartalmát 
minél előbb fel kell használni. 
 
Tudnivalók 

A megengedett faanyag nedves-
ségtartalom - mérettartó faszerke-
zet esetén - max. 15 %, - nem 
mérettartó faszerkezet esetén - 
max. 18 %. 
A vízoldékony járulékos anyagok-
ban gazdag fafajok esetén (pl. 
tölgy) előfordulhat, hogy sötét el-
színeződések jelentkezhetnek a 
fafelületen, ezért ajánlott mintafelü-
letet készíteni. 
 
A sztenderd és a különleges 
színeknél a színreklamációt 
csak akkor ismerjük el, ha ké-
szült mintafelület és azt az al-
kalmazás technikusunk megte-
kintette. A felületkezelő anyag 
felhordása után, a reklamációt 
nem tudjuk elfogadni.    
 
A GW-310, mint favédőszer biocid 
hatóanyagokat tartalmaz a fakár-
tevők ellen. Kizárólag a használati 
útmutató szerint és a megjelölt 
felhasználási területeken alkal-
mazható. Helytelen használata 
egészségkárosodáshoz és kör-
nyezeti károkhoz vezethet. Minden 
felesleges érintkezést a szerrel 
kerülni kell. A munkaszünetek előtt 
és a munka befejezése után kezet 
kell mosni. A lazúr szabadban 
történő használatakor a megfelelő 
lefedésről (fólia, ponyva) gondos-
kodni kell, ezzel védelmet biztosí-
tunk, hogy a szer (pl. lecsepegés-
ből) ne kerülhessen a talajba. 
Ipari alkalmazása csak át nem 
eresztő padozaton lehetséges; a 
kezelt fát a teljes száradásáig, 
nem áteresztő, kemény aljzaton 
kell tárolni, hogy a lecsepegő 
anyag vagy a szennyezett esővíz 
ne kerüljön a talajba vagy a talaj-

vízbe. A maradék felületkezelő 
anyagot újból fel lehet használni 
vagy az előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítani kell. A termék fel-
dolgozása, továbbá a szerrel ke-
zelt fa beépítése nem engedélye-
zett élővizek (vízfolyások, tavak 
stb.) közvetlen közelében. Rendel-
tetésszerű használat során élelmi-
szerrel vagy takarmánnyal kapcso-
latba kerülő faanyagok nem kezel-
hetők ezzel a készítménnyel. A 
termék nem használható lakóte-
rekben beépített, elhelyezet fafelü-
letek védelmére; kivétel ez alól a 
kültéri nyílászárók, ajtók, ablakok 
belső oldala. A szert és a termék-
maradékot tilos élővizekbe, a talaj-
ba és vagy csatornába önteni. 
 
Munkaeszközök, tisztításuk 

Ecset, mártókád, 
locsolóberendezés, vákuumos 
telítőberendezés, szóróalagút. Az 
eszközöket a felhasználás után 
azonnal vízzel kell tisztítani. Ma-
kacs szennyeződést el lehet távolí-
tani az Aqua RK-898 tisztítószer 
koncentrátummal (cikksz.: 3868). 
A tisztító maradékot az előírások-
nak megfelelően kell ártalmatlaní-
tani. 
 
Anyagszükséglet 

80-120 ml/m² rétegenként  
Kékülés elleni hatékony mennyi-
ség 197-216 ml/m²  
 
Száradás 

Kb. 4 óra, 20 0C-on és 65 % relatív 
légnedvességnél. Az alacsony 
hőmérséklet és a magas légned-
vesség nagymértékben növeli a 
száradási időt. 
 
Hatóanyagok 

0,63 % 3-jód-2-propinil-
butilkarbamát 
100 g szer 0,63 g 3-jód-2-propinil-
butilkarbamátot tartalmaz. 
 
Tárolás 

Zárt, eredeti göngyölegben, ned-
vességtől védve, hűvös, fagymen-
tes tároló helyen, min. 1 évig.  A 
tárolásnál a vizekre veszélyes 
anyagokra vonatkozó előírásokat 
kell figyelembe venni. 
 

VOC-tartalom 

A termék EU-határértéke (Kat.A/e): 
130g/l (2010) 
Ez a termék max. 55 g/l VOC-t 
tartalmaz. 
 
Biztonsági előírások 

A szer tartalmaz 1,2- 3-jód-2-
propinilbutilkarbamátot,  
Allergiás reakciót okozhat. 
 
Feldolgozás és tárolás közben be 
kell tartani a biztonsági előíráso-
kat. 
 
Termék-kód: HSM-LV 10 
 
Elsősegélynyújtás: 
Belégzés esetén: 
A sérültet a frisslevegőre kell vinni, 
lélegeztetni kell, óvni kell a kihűlés-
től és nyugalomban kell tartani.  
Eszméletvesztés esetén a sérültet 
stabil helyzetbe kell hozni és orvo-
si ellátást kell kérni. 
 
Bőrrel érintkezés esetén: 
Azonnal vízzel és szappannal le 
kell mosni és utána bőven leöblí-
teni.  
Bőrirritáció esetén orvoshoz kell 
fordulni.  
 
Szembekerülés esetén: 
A nyitott szemet több (10-15) per-
cen keresztül bő vízzel ki kell 
mosni és orvoshoz kell fordulni. 
 
Lenyelés esetén: 
A szájat vízzel öblítsük ki, bősége-
sen itassunk vizet. Hánytatni tilos, 
azonnal orvoshoz kell fordulni 
 
Ártalmatlanítás 

Az anyagmaradékokat az előírá-
soknak megfelelően kell ártalmat-
lanítani. A teljesen kiürített gön-
gyöleget el lehet küldeni újrahasz-
nosításra. 
 
EWC kód: 03 02 05 
veszélyes anyagokat tartalmazó, 
egyéb faanyagvédő szerek 
 
Alkalmazási engedély szám 

HU-2012-MA-08-00006-0000 
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Jelölése 

WGK: 2 
ADR. -/- 
 
A biocid tartalmú készítménye-
ket biztonságosan kell alkal-
mazni, ezért használat előtt 
rendszeresen el kell olvasni a 
termékcímkét és a termékre vo-
natkozó információkat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze. 
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmi-
lyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő 
vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváha-
gyása szükséges. 
Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. 
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik 
a korábbi kiadások.  

 

 


