Bruksanvisning BORACOL® 20

Träskyddsmedel för yrkesmässig användning
Bekämpningsmedel klass 2 reg nr 5322

PT 8 För användningsklass (UC) 1 och 2.
Använd inte produkten innan du läst och förstått säkerhetsanvisningnarna.
Förebyggande behandling mot rötsvamp, äkta hussvamp och insekter i trä.
Förebyggande behandling i murverk för skydd mot äkta hussvamp i trä.
Bekämpande behandling endast mot äkta hussvamp i murverk för skydd av träkonstruktioner.
All annan användning otillåten om inte särskilt tillåtits.
Åtgång:
Äkta hussvamp & träskadeinsekter: 1 liter till 2 m2
Röta & svampangrepp: 1 liter till 3-4 m2

Vid insektsangrepp och för desinfektion av svampinfekterade ytor kan en lätt uppfuktning med Boracol®10
ske. Därefter behandlas ytan med BORACOL®20 efter behov. Vid kraftiga angrepp skall BORACOL® tillföras
extra ödigt = (upprepade behandlingar).
Boracol®- behandling utförs alltid med god marginal, minst upp till ca 1 meter utanför det synliga
angreppet.
OBS: Kontrollera enkelt angreppets utbredning med hjälp av Proclean mögeltest!
Komplettera i t ex bjälkändar och fönster med IMPEL® borpatroner i borrhål, fyll dessa därefter med
Boracol® 20.
Äkta Hussvamp i mur: Putsen hackas bort. Fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Murverket kan ev
brännas med blåslampa el. dyl. Halva mängden Boracol® påföres före fogning, resterande efter.
Applicering:
BORACOL® levereras i brukslösning=färdig att använda = skall ej spädas. BORACOL® påförs med pensel,
borste eller roller, doppning, genom injektion eller ”vattning” i borrhål. Upprepad behandling kan ske efter
ett par timmar.
Skyddsåtgärder
Sörj för god ventilation, använd handskar av naturgummi (latex) (EN374), skyddskläder. Vid otillräcklig
ventilation använd andningsskydd P2 (EN 136/140/145). Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1
dygn. In yttning i behandlat utrymme kan ske 4-5 dygn efter behandlingen/saneringen.
BORACOL® -behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av borkristaller. Denna beläggning
försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa.
Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. Förvaring: Frostfritt Hållbarhet: minst 2 år.

Släpp inte ut i avloppssystem eller till ytvatten. Återanvänd inte tomma förpackningar.
Tomma behållare och restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

Scanna för SDB:

Importör: Sv. Reinpregnerings AB lavTOX
Producent: KRS, Mandal Allé 9 A

Hantverksgränd 5, 312 30 Laholm

DK-5500 Middelfart Tfn. +45 75825033 Tfn: 0730-222189 epost: lavtox@lavtox.se

Verksamma beståndsdelar:
Dinatriumoktaborat tetrahydrat 21% 253,2 gram/liter
Övriga beståndsdelar: Monoetylenglykol (MEG)

