BORACOL 10-2Bd
Hallituste tõrjevahend. Difusioonipreparaat – imbub sügavale puitu ja kaitseb seda nii seest kui väljast.
KASUTUSALA

Hallitused eluruumides, vannitubades. Samblad, samblikud, hallitus välitingimustes puidul,
kivil ja betoonil, näit. vundamendid, kivimüürid. Vetikad jahisadamate paadisildadel.
Puidusine. Mardikakahjustused puitmaterjalis. Seeneniidistiku hävitamine kivipindadelt.
NB! Boracol 10-2Bd peatab puidusine edasise arengu, kuid ei taasta puidu esialgset värvi.
Boracol 10-2Bd sobib eriti kasutamiseks sellistes kohtades, kus kahjustuse põhjust ei saa
kõrvaldada, st. püsivalt niisked pinnad sise- ja välistingimustes, samuti külmasillad
siseruumides, nurgad jne, kus tekib kondensvesi.

TOIMEAINE

Dinaatriumoktaboraat-tetrahüdraat 10%, bardac 22, monopropüleenglükool.

KULU
Hävitav töötlus
2

Vetikad ja hallitus puidul, kivil

2-3 m /liiter

Putukakahjustus vanal puidul

1 m2/liiter

*Puidumädanikud ja majavamm puidul, kivil

1 m2/liiter

Ennetav töötlus
3-6 m2/liiter

PAKENDI MAHT

1l, 5l, 10l.

TULEOHUTUS

Kustutamisvahendit (veejuga, CO2, vahtkustuti, kuivkemikaalid) valides arvestada sellega,
millised kemikaalid peale Boracoli veel selles ruumis asuvad. Toode ei põle, kuid
kuumenemisel võib tekkida ärritav aur.

SÄILITAMINE

Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal toiduainetest ja loomasöödast.
Hoida toodet külmumise eest! Hoiusta originaalpakendis, hoida otsese päikese eest,
jahedas, hästiventileeritavas ruumis. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi.
Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

TÄHELEPANU!
OHUTUSNÕUDED

Kahjulik. Põhjustab söövitust.
Võimalik sigivuse kahjustamise oht. Võimalik loote kahjustamise oht.
Vältida nahale sattumist. Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega.
Tohib kasutada vaid pindadel, mis ei puutu kokku toiduainete või loomasöötadega.
Pritsimine siseruumides lubatud ainult professionaalidele, kasutades täielikku
kaitsevarustust.
Kasutada kummikindaid, kaitseprille, spetsiaalset respiraatorit (ühendfilter A2-B3).
Muud kasutajad võivad toodet kasutada ainult pintsliga peale kandes.
Käidelda hästiventileeritavas ruumis.

TERVISERISK

Ohtlik allaneelamisel. Isegi väikese koguse sattumine seedekulglasse põhjustab mürgituse
ja kahjustab neerusid. Ärritab nahka ja silmi. Kõrgetes konsentratsioonides toote auru
sissehingamine võib põhjustada nina ja kurgu ärritust.
Allaneelamise korral pöörduda kiiresti arsti juurde, võimalusel näidata toote etiketti.
Silma sattumisel pesta rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel viia värske õhu kätte ja lasta puhata.
Kontakt nahaga: eemalda saastunud riided, pese rohke vee ja seebiga.

ESMAABI

KESKKONNAOHTLIKKUS

Vees lahustuv. Laguneb veekeskkonnas.
Vältida looduskeskkonda sattumist. Xn – kahjulik.

JÄÄTMEKÄITLUS Toodangu jäätmed koguda ja viia ohtlike ainete kogumispunkti.
Pakendi jäätmed: pakend loputada ja viia prügikonteineri. Kanistreid mitte
korduvkasutada. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

KASUTUSJUHEND
Boracoli kasutatakse lahjendamata. Vahend kantakse pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Pritsimine on lubatud ainult
professionaalide poolt, kasutades täielikku kaitsevarustust. Puidu poorid peavad olema avatud, st puhastatud lakistvärvist. Kulu sõltub kaitstava materjali imamisvõimest, kahjustaja liigist ja arengustaadiumist.
Paadisillad töödeldakse vetikate vastu iga 3-4 aasta tagant või vastavalt vajadusele, kulunormiga 6-9 m2/liiter.
*) Seeneniidistiku hävitamiseks kiviseintelt eemaldada esmalt krohv, süvendada vuugid ca 3 cm sügavuseni ja
kuumutada põletiga. Seejärel kanda peale pool kogust vahendit. Kahekümne nelja tunni pärast kanda peale
ülejäänud kogus. Seente poolt kahjustatud telliseid võib peale puhastamist ja BORACOLi sisse kastmist kasutada.
Seen- ja putukakahjustuse korral eelistada BORACOL 20-2 Bd.
Välistingimustes on töötlemine on efektiivsem, kui seda tehakse kahes jaos 3-kuulise vahega. Esimene töötlus
hävitab mikroorganismide kasvu pinnal – pestakse hiljem vihma jms poolt maha. Seejärel kantakse peale teine pool
vahendit, mis tungib nüüd sügavamale materjali sisse. Ilmastiku käes olevate pindade katmine sademete eest
pikendab Boracoli mõjuaega.
TOOTJA

Kai R. Spangenberg Eftf. I/S,
Hovedgaden 26, DK-2970
HØRSHOLM, Denmark
Tel. (+45) 4286 2522
Fax (+45) 4576 7091

EDASIMÜÜJA

Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, 10415
Tallinn, Eesti
Tel: 641 4509, 53 061223
e-mail: info@majatohter.ee
www.majatohter.ee

