Συντηρητικό-Θεραπευτικό νερού, Timpest Aqua Antitarlo
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή : Έτοιµο προς χρήση εντοµοκτόνο και µυκητοκτόνο συντηρητικό ξύλου για
χρήση ως θεραπευτικό και προληπτικό, ενάντια των ξυλοφάγων εντόµων που
καταστρέφουν το ξύλο.
Κατηγορία χρήσης : 2
Σύνθεση : Σε υγρή µορφή µικρογαλάκτωµα
Είδος : Προϊόν νερού
Δραστική ουσία : 2.5 g/L Permethrin
Συνδετικό υλικό : Κανένα
Όψη : Άχρωµο υγρό
Οσµή : Ήπια
Πυκνότητα : 1.010 g/ml
Σηµείο Ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο
pH : 7.00
Σταθερότητα : τουλάχιστον 24 µήνες
Χαρακτηριστικά Εφαρµογής
Αραίωση : Καµία – ‘Έτοιµο προς χρήση
Τρόπος εφαρµογής : Πινέλο, Εµβάπτιση, Ενέσιµο και µε µπιστόλι βαφής χαµηλής
πίεσης,
Απόδοση (2 στρώσεις) : Θεραπεία: 300 ml/m2 ή 1 L για 3,3 m2⋅ Προληπτικά: 200ml/m2
ή 1 L για 5 m2
Τοποθέτηση δραστικού : 500 - 757 mg/m2 Permethrin
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Οδηγίες εφαρµογής
Πριν την εφαρµογή : Το Ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγµένο από σκόνη
ξύλου και άλλων ρυπαντικών στοιχείων.
Εφαρµογή : Εφαρµόστε µε Πινέλο, Εµβάπτιση, Ενέσιµο και µε µπιστόλι βαφής χαµηλής
πίεσης,
Στεγνό : Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1 ώρα, ανάλογα µε το ξύλο και τις
συνθήκες του περιβάλλοντος. Κατεργασµένες επιφάνειες δεν θα πρέπει να
επικαλυπτονται µε άλλο προϊόν επί 24 ώρες. Απροστάτευτοι άνθρωποι και ζώα θα
πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τις επεξεργασµένες περιοχές για 48 ώρες ή µέχρι να
στεγνώσει πλήρως.
Καθαρισµός εργαλείων : Στραγγίστε το πινέλο εφαρµογής και καθαρίστε καλά µε νερό
και σαπούνι.
Διάθεση : Σύµφωνα µε τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς κανονισµούς
Αποθήκευση : Προστατέψτε από τον παγετό και από θερµοκρασίες άνω των 35oC.
Φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος µακριά από τρόφιµα ή ζωοτροφές.
Χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικότητας
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Σηµείο δοκιµής
Κατοικία. Σκαθάρι (Hylotrupes
Bajulus) & προνύµφες
Κατοικία. Σκαθάρι (Hylotrupes
Bajulus) & προνύµφες
Σκαθάρι επίπλων (Anobium
Punctatum)
Τερµίτες (Reticulitermes flavipes)
Κατοικία. Σκαθάρι (Hylotrupes
Bajulus) & αυγά
Σκαθάρι επίπλων (Anobium
Punctatum) & προνύµφες

Χρήση
Προληπτική/
Θεραπευτική
Προληπτική

Ποσότητα
(2 στρώσεις)
200 ml/m2

‘Εκθεση
32/14/9793/02

200 ml/m2

Προληπτική/
Θεραπευτική
Προληπτική
Θεραπευτική

300 ml/m2

Q4 2016

200 ml/m2
300 ml/m2

Πελάτης
32/14/9794/04

Θεραπευτική

300 ml/m2

32/14/9794/03

Αριθµός άδειας: ΤΠ8-0129-ΟΠ 1-1
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο µητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0021489-0001

Σήµανση σύµφωνα µε 1272/2008 / ΕΚ
Η319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό των µατιών
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH 208: Περιέχει Permethrin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Προειδοποιήση
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