Træbeskyttelsesmiddel (PT8)
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod
skimmelsvamp, træødelæggende svamp og ægte
hussvamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3
jf. DS/EN335-1.

Brugsanvisning
PROTOX SVAMP anvendes ufortyndet.
Påføring: Pensel, rulle, sprøjtning, dypning eller injektion.
Må ikke påføres ved lavere temperatur end 5°C.
Minimumsforbrug:
Mod skimmelsvamp 50 ml/m²
Mod trænedbrydende svampe 100 ml/m²
I murværk 750 ml/m²
Ved brug af penetrerende (f.eks. injektion) proces i træ 44 kg/m³
Ved behandling af angreb af ægte hussvamp i murværk:
Produktet påføres efter nedbankning af puds evt., udkradsning
af fuger til 3 cm’s dybde og afbrænding med blæselampe. Den
halve produktmængde tilføres før og resten efter udfugning.
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring: Køligt i originalemballage med tætsluttende låg,
tåler IKKE frost.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod skimmelsvamp,
træødelæggende svamp og ægte hussvamp. Må kun anvendes i
brugsklasse 2 og 3. jf. DS/EN335-1. Må kun anvendes erhvervsmæssigt til træbeskyttelse i doseringer på 100 mL/m² mod træødelæggende svamp, 50 mL/m² mod skimmelsvamp og 750 mL/m²
mod ægte hussvamp ved pensling, sprøjtning, dypning og injektion
og må kun påføres indendørs. Må ikke anvendes til træværk, der
kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. For
brugsklasse 3 skal det behandlede træ overfladebehandles med for
eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for
børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer. Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles
overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for
at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal
opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
Træbeskyttelsesmiddel BPR-reg. nr. 542-7.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen
(Forordning (EU) nr. 528/2012).
Præparattypen er en væske.
Indeholder Propiconazol 0.97% (9,9 g/l), Kan udløse allergisk reaktion.
Dette produkt indeholder max. 91 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g
VOC/l (kat.A/f).
Nettoindhold:

1 liter

Kodenummer

00-1

1993

Holdbarhed: Mindst 3 år efter fremstillingsdato ved korrekt
opbevaring. Fremstillingsdato og batchnummer se særskilt label.

ADVARSEL
Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).
Vask huden efter arbejdet. Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj.
Undgå udledning til miljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har
regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt
lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Kontrol: Kontakt Protox for nærmere information.

Registreringsindehaver/producent:
PROTOX ApS · Fabriksvej 19 · DK-6000 Kolding
Telefon 75 50 40 22 · E-mail: info@protox.dk
Internet: www.protox.dk

1347061

Affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage
og rester afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.

