TRÆBESKYTTELSESMIDDEL (PT8)

Vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling
af nyt og gammelt træ. Beskytter forebyggende mod
svamp (herunder skimmel), råd og blåsplint.

Professionel
svampe-, skimmelog insektbekæmpelse

2,5 liter

ADVARSEL
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarig virkning.

TRÆBESKYTTELSESMIDDEL (PT8)
Vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangs behandling
af nyt og gammelt træ. Beskytter forebyggende mod svamp,
råd, skimmel og blåsplint.

Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.
Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate og propiconazol. Kan udløse
allergisk reaktion.

ProtoxAkvagrund2 er et vandbaseret træbeskyttelsesmiddel
for håndværksmæssig, industriel og privat anvendelse på
træ emner såsom vinduesrammer, ydre trædøre, hegn og
carporte. Giver en forebyggende beskyttelse mod svamp
(herunder skimmel), råd og blåsplint. Må ikke bruges på
udendørs træværk med direkte jordkontakt, eller træværk i
kontakt med søvand.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Brugsanvisning

Propiconazol 0,24 g/100g (CAS-nr 60207-90-1) og 3-Iodo-2-Propynylbutylcarbamat 0,75 g/100g (CAS-nr. 55406-53-6).

Protox Akvagrund2 er et vandbaseret brugsklart produkt.
ProtoxAkvagrund2 kan anvendes som følger:
Håndværkere og private: Dypning, pensel, rulle eller sprøjte.
Industriel anvendelse: Dypning, flow-coatning, sprøjtning
eller Vaccuum/pressure process.
Påføringsmængde: 180-220 ml/m2 (4-6 m2/liter).
Industriel Vakuum/pressure: 39,2 kg/m3. Forbruget kan
variere afhængig af træet sugeevne.
Det behandlede træ skal beskyttes og vedligeholdes med en
overfladebehandling, i henhold til producentens anvisninger.
Tørretid: Berøringstør efter ca. 12 timer og håndterbar og klar
til overfladebehandling efter ca. 24 timer.

Søg straks lægebehandling. Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i
frisk luft. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig
eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra
uddannet personale. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig
rådgiver anbefaler det. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Yderligere oplysninger: se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet (førstehjælpsforanstaltninger).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Produktregistreringsnummer: 578-23-1
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Læs nærmere i den lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til behandling af træ over jord mod trænedbrydende svamp
og blåsplint i henhold til brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Må ikke anvendes
mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer
og foderstoffer. For at beskytte organismer der lever i vand, må midlet ikke
anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe.
Opbevaring: Frostfrit og tæt tillukket.
Batch nr. + fremstillingsdato: Se mærkning andetsteds på
emballagen.
Godkendelsesindehaveren: Troy Chemical Company BV,
Poortweg 4C, 2612PA, Delft, The Netherlands.
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Kodenummer

00-1

1993

Holdbarhed: 2 år fra fremstillingsdato.

Nettoindhold:

2,5 liter
TUN nr. 5262997

