
Bruksanvisning / Produktinformation  

Boracol® 15     TRÄSKYDDSMEDEL PT 8 

Bekämpningsmedel klass 2,   UC 1 och 2  

 

Fungicid och insekticid. Endast för yrkesmässigt bruk.  Innehåller Borsyra 198 g/l (16,50 % w/w) 

 

Applicering med pensel eller borste samt för injektion utan tryck.  

 Förebyggande behandling av trä mot brunrötesvampar i nvändningsklass 2. 
 Förebyggande behandling av trä mot träskadeinsekter användningsklasserna 1 och 2. 
 Produkten kan användas för både mjuka och hårda träslag.  
 Förebyggande och bekämpande behandling av murverk mot torrrötsvampen Serpula 

lacrymans, äkta hussvamp, för att förhindra att intilliggande trä påverkas. 
 Förebyggande behandling på murverk intill behandlat trä. 
 Bekämpande behandling mot torrötsvampen Serpula lacrymans, äkta hussvamp, på murverk. 

Injektion: Injektion utan tryck i borrhål. Injektion utan tryck i borrhål används för att behandla de delar 
av träkonstruktioner på plats som inte är tillgängliga för ytlig behandling. Injektion utan tryck är ett 
komplement till ytlig applicering, den yta som är tillgänglig för ytbehandling bör även behandlas med 
ytlig applicering 

 

 Bruksanvisning:  Späd inte ut (färdig att använda). 

 
 För in situ-behandling av täckta träkonstruktioner som takstolar, golvbjälkar och innertak. 
 När det gäller Äkta Hussvamp får produkten appliceras på murverk genom borstning för att 

förhindra tillväxt av svampen i intilliggande trä. Produkten bör endast användas på områden 
där murverken är skyddade mot nederbörd. Vid behandling av murverk måste det säkerställas 
att appliceringslösningen inte förorenar miljön. 
Äkta Hussvamp i mur: Putsen hackas bort. Fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Halva 
mängden Boracol® påföres före fogning, resterande efter. 

 Se till att ventilationen är tillräcklig under appliceringen.  
 Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna efter applicering och användning av 

produkten innan du äter, dricker eller röker. 
 Villkor för användning: Temperatur 5 – 40°C; Relativ luftfuktighet under 90%.  

 

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.  

 

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid 
etiketten och produktinformationen före 
användning. 
 

Applicering med pensel / Injektion utan tryck: Dosering:  1 liter till 6,73 m2 som engångs-behandling.  
 



Riskbegränsande åtgärder: Håll barn och husdjur borta från produkten och behandlat trä under 
applicering och torkning. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar i nitril när produkten hanteras. 
Byt handskar omedelbart om de förorenas och tvätta händerna med tvål och vatten. Skyddsdräkt 
(minst typ 6, EN 13034) ska bäras. Använd ej på trä som kan komma i direktkontakt med livsmedel, 
djurfoder eller boskap. Använd/applicera inte direkt på eller nära intill livsmedel, foder eller drycker, 
eller på ytor eller föremål som troligen kommer i direktkontakt med livsmedel, foder, drycker och djur. 
Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Spill måste samlas in och 
återanvändas eller lämnas till godkänd avfallsmottagare. Får inte släppas ut i mark, grund- och ytvatten 
eller i någon form av avlopp.  

Första hjälpen åtgärder:  

VID INANDNING: Sök läkarhjälp.  
VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp. Kontakt GIFTINFORMATIONSCENTRALEN   010-456 6700  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med vatten. Sök läkarhjälp. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Om symtom uppkommer spola med vatten. Ta ut eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. 

Metoder och material för inneslutning och sanering: 
Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig 
avfallsbehållare. Lämna till den godkänd avfallsmottagare. 

Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning: 
Förpackning, oanvänd produkt och spill som samlats in under applicering och som inte återanvänds 
måste kasseras på ett säkert sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Får inte tömmas i avlopp 
eller dagvattenbrunnar, inklusive regnvattenkanaler. Tomma behållare kan innehålla produktrester.  

Lagring och hållbarhet: 
Förvaras endast i originalförpackningen i låst utrymme oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl 
tillsluten. Skydda mot frost. Skydda mot ljus. Förvaras vid högst 40 ° C.  
Produkten är stabil i minst två år efter tillverkningsdatum vid rumstemperatur. 

Sista användningsdatum stämplas på förpackningen och anger datum 2 år efter tillverkningsdatum. 
Öppnade behållare måste förslutas och hållas upprätt för att förhindra läckage. Förvara i enlighet med 
lokala föreskrifter. Förvara inte där läckage till marken eller ytvatten kan uppstå. Förvara inte nära mat, 
dryck, djurfoder eller dricksvatten 

Rengöring: Hud och kläder rengörs med varmt vatten.  
Det rekommenderas att inte rengöra använda material (som borstar, förorenade lock och överdrag) 
med vatten, utan återanvänd dem eller kasta dem på ett säkert sätt. 

 

 

Tillverkare: KRS ApS Mandal Allé 9A, DK-5500 Middelfart. Kontakt: +45 7582 5033  lavtox@lavtox.dk 

Importör: Svenska Reimpregnerings AB lavTOX, Hantverksgränd 5, 312 30 Laholm 
Kontakt: Tfn 0730-22 21 89 epost lavtox@lavtox.se                                                                                                                    


