
TRATAMENT MULTIEFECT 
pentru protecţia lemnului

Distruge termitele şi insectele. Împiedică reinfestarea. Proprietăţi anti-mucegai

Produs de generaţie nouă pentru tratamentul lemnului, cu garanţie de 10 ani
efect imediat asupra insectelor lemnului şi efect fungicid. Previne reinfectarea
prin păstrarea substanţei active încorporate în masa lemnului. 

DOMENIUL DE UTILIZARE
• Pentru orice tip de lemn, în interior sau exterior, sănătos sau atacat: 
elemente de construcţii, uşi, geamuri, grinzi, garduri etc.

PROPIETĂŢI
• Distruge insectele lemnului (carii, insecte xilofage, termite etc.) respectiv
larvele acestora şi previne atacul acestora, 
prin formarea unei bariere durabile împotriva insectelor.
• Previne apariţia ciupercilor lemnului.
• Produs inodor pe bază de apă, pentru protecţia utilizatorului şi al mediului.
• Incolor. Nu pătează lemnul. Cu uscare rapidă.
• Compatibil cu produsele de finisare a lemnului V33: lazură pentru lemn, vopsele, lacuri, coloranţi etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
• Se aplică pe suprafeţe curate, uscate şi lipsite de orice fel de impurităţi.
• Lemn lăcuit sau vopsit: se decapează pentru a ajunge la lemn curat, se spală cu apă şi se lasă la uscat 24 de ore. 
Se şlefuieşte şi se curăţă de praf.
• Lemn ceruit: se îndepărtează ceara cu un solvent adecvat, se şlefuieşte şi se curăţă de praf.
• Lemn tratat cu lazură: se şlefuieşte până la lemn curat şi se curăţă de praf.

MOD DE APLICARE
• Aplicare pe lemn atacat:
1 – Cu ajutorul unei perii de rădăcină se înlătură părţile neaderente şi se înlocuiesc părţile distruse ale lemnului.
2 – Se aplică 3 straturi de material cu pensula sau prin pulverizare (presiune redusă) pe întreaga suprafaţă.

• Aplicare pe lemn sănătos :
Se aplică 2 straturi de material cu pensula sau prin pulverizare (presiune joasă) pe întreaga suprafaţă.

RECOMANDARE V33
Se recomandă tratamentul preventiv al lemnului.

N: Periculos pentru mediu. A se feri de îngheţ R50/53 : Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca
Efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S13 : A se păstra 
departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. S20/21 : Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.
S24/25 : Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. S29/56 : Nu goliţi la canalizare, depozitaţi acest produs şi ambalajul său
la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. S51 : A se utiliza numai în locuri bine ventilate.
Nu se va aplica pe stupi de albine. Conţine propiconazol. Poate provoca reacţii alergice.
Termen de păstrare: vezi pe ambalaj

Timp de uscare: Între straturi 
consecutive: 15 mn

Uscare completă: : 12h

Aplicare : pensulă, pulverizare sau 
injectare

Întreţinerea uneltelor: se spală cu 
apă

Ambalat la: 0.5 lit, 1 lit, 5 lit, 25 lit

Nuanţe: incolor

Consum specific: 

lemn sănătos: 5m2 / litru într-un strat

lemn atacat: 3 m2 / litru într-un strat




