ADLER WurmEX

96350

Z

Ochranný prostriedok na drevo na ničenie škodcov, pre priemysel a remeslo

POPIS PRODUKTU
Popis

Vodouriediteľný ochranný prostriedok na drevo pre priemysel
a remeslo na ničenie škodcov dreva ako črvotoč (Anobium),
fúzače (Hylotrupes) a drevokazný hmyz (Lyktus) v interiéri a
exteriéri

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy






Oblasti použitia

Preventívna ochrana pred napadnutím drevokazným hmyzom
pri množstve cca 250 ml/m2
2
Ničiaci účinok pri množstve 350ml/m . Účinná látka (lb)
0,099 % Cypermethrin
Účinná látka Cypermethrin pôsobí selektívne iba na škodcov
dreva
Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
produktov na emisie prchavých látok : A+

ADLER WurmEx 96350 je vhodný pre všetky druhy drevín.
Preventívny alebo hubiaci účinok na drevokazný hmyz
v krovoch, schodoch alebo v nábytku.
Drevené zariadenia pre skladovanie potravín a krmív, ako aj
včelíny nesmú byť s ADLER WurmEx 96350 ošetrené.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie



Teplota produktu , objektu a miestnosti nesmie byť nižšia ako +
10 °C.



Potrebné sú 2-3 nánosy, aby bolo zaručené potrebné účinné
množstvo ošetrujúcej látky
Prosíme dbajte aj na naše Smernice pre používanie
ochranných prostriedkov na drevo

Technika nanášania

Spôsob
nánosu
Výdatnosť na
nános (m²/l)

natieranie

máčanie

injektáž

cca. 8-10

Produkt je pripravený na natieranie.

Čas schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)

pretierateľný

cca. 12 h

Uvedené hodnoty orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu
dreva, hrúbky nánosu, teploty, prúdení vzduchu a relatívnej
vzdušnej vlhkosti.
Nízke teploty a/alebo vysoká vzdušná vlhkosť môže dobu schnutia
výrazne predĺžiť
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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.
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Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití umyť vodou

PODKLAD
Druh podkladu

Drevo a drevené diely

Príprava podkladu

Staré nátery a silno napadnuté, nenosné časti odstrániť.

ÚPRAVA POVRCHU
Následná úprava

Ak bol produkt aplikovaný v interiéri, napr. na obklady, odporúčame
pretretie s vodouriediteľnými produktami ako napr. ADLER
Innenlasur.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

Dávkovacia fľaška pre aplikáciu injektážou: 100 ml
Plechovka : 750 ml, 2,5 l

Farebné odtiene/stupne lesku

bezfarebný

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/Skladovanie
V chlade, ale bez mrazu
Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch.

Bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler-lacke.com.
ADLER WurmEx 96350 obsahuje biocídne účinné látky voči
zamodraniu, drevokazným hubám a pôsobí preventívne voči
napadnutiu drevokazným hmyzom. Použiť teda iba tam , kde je
ochrana dreva predpísaná alebo nevyhnutná.
Neaplikovať veľkoplošne v interiéri. Nesmie sa použiť v
miestnostiach, kde sa získavajú, vyrábajú, skladujú alebo predávajú
potraviny alebo krmivá. Nepoužívať na drevo, ktoré bude použité na
včelíny a sauny a na drevo, ktoré bude v trvalom kontakte so zemou
a/alebo vodou.
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