
 
Tájékoztató a faanyagvédőszerrel kezelt fűrészáruról* 

 
Forgalmazó cég neve, címe: 
Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. 2083 Solymár, Külső vasút út, 
Telefon: 26/363-042 , Fax: 26/560-004 
Email: grandacs@grandacs.hu 
 
A kezeléshez alkalmazott biocid termék: Adolit BQ 20 faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék tulajdonságai: gomba- és rovarkártételt megelőző faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék hatóanyagai: benzalkónium-klorid és bórsav 
A faanyagvédőszer engedélyei: Deutsches Institut für Bautechnik (Német Építéstechnikai Intézet)                                   
Kódszám: Z-58.1-1663                   BauA  nyilvántartási szám: N-31347 
 
A fűrészáru továbbfelhasználására vonatkozó információk: 
A faanyagot a kezelés után pihentetni kell, hogy a védőszer fixálódása végbemenjen és elkerülhető legyen a 
kimosódás. Ivóvízzel, csomagolatlan élelmiszerrel vagy takarmánnyal a kezelt faanyag közvetlenül nem 
érintkezhet. Feldolgozáskor a keletkező por tartalmazza a védőszer hatóanyagát, ezért gondoskodni kell 
megfelelő porelszívásról és egyéni védelemről. A vágási hulladékát kezelje veszélyes hulladékként. 
Beépítéskor viseljen védőkesztyűt. Ha a bőrrel érintkezhet a kezelt faanyag faolaj, lakk, lazúr, festék stb. 
védőréteggel kell bevonni a felületet. Amennyiben beltérben 0.2 m2/m3-nél nagyobb felületet kell kezelni, 
vagy a biocid anyaggal kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése van, forduljon hozzánk vagy tanácsadó 
szolgálatunkhoz: 06-40/200-301 
 
*A címke AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE XIII. FEJEZET 58. cikkelye alapján készült 
 

Tájékoztató a faanyagvédőszerrel kezelt fűrészáruról* 
 
Forgalmazó cég neve, címe: 
Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. 2083 Solymár, Külső vasút út, 
Telefon: 26/363-042 , Fax: 26/560-004 
Email: grandacs@grandacs.hu 
 
A kezeléshez alkalmazott biocid termék: Adolit BQ 2 faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék tulajdonságai: gomba- és rovarkártételt megelőző faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék hatóanyagai: benzalkónium-klorid és bórsav 
A faanyagvédőszer engedélyei: Deutsches Institut für Bautechnik (Német Építéstechnikai Intézet)                                       
Kódszám: Z-58.1-1663                   BauA  nyilvántartási szám: N-31347 
 
A fűrészáru továbbfelhasználására vonatkozó információk: 
A faanyagot a kezelés után pihentetni kell, hogy a védőszer fixálódása végbemenjen és elkerülhető legyen a 
kimosódás. Ivóvízzel, csomagolatlan élelmiszerrel vagy takarmánnyal a kezelt faanyag közvetlenül nem 
érintkezhet. Feldolgozáskor a keletkező por tartalmazza a védőszer hatóanyagát, ezért gondoskodni kell 
megfelelő porelszívásról és egyéni védelemről. A vágási hulladékát kezelje veszélyes hulladékként. 
Beépítéskor viseljen védőkesztyűt. Ha a bőrrel érintkezhet a kezelt faanyag faolaj, lakk, lazúr, festék stb. 
védőréteggel kell bevonni a felületet. Amennyiben beltérben 0.2 m2/m3-nél nagyobb felületet kell kezelni, 
vagy a biocid anyaggal kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése van, forduljon hozzánk vagy tanácsadó 
szolgálatunkhoz: 06-40/200-301 
 
*A címke AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE XIII. FEJEZET 58. cikkelye alapján készült 
 
 

Tájékoztató a faanyagvédőszerrel kezelt fűrészáruról* 
 
Forgalmazó cég neve, címe: 
Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. 2083 Solymár, Külső vasút út, 
Telefon: 26/363-042 , Fax: 26/560-004 
Email: grandacs@grandacs.hu 
 
A kezeléshez alkalmazott biocid termék: Adolit BQ 20 faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék tulajdonságai: gomba- és rovarkártételt megelőző faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék hatóanyagai: benzalkónium-klorid és bórsav  
A faanyagvédőszer engedélyei: Deutsches Institut für Bautechnik (Német Építéstechnikai Intézet)                                   
Kódszám: Z-58.1-1663                   BauA  nyilvántartási szám: N-31347 
 
A fűrészáru továbbfelhasználására vonatkozó információk: 
A faanyagot a kezelés után pihentetni kell, hogy a védőszer fixálódása végbemenjen és elkerülhető legyen a 
kimosódás. Ivóvízzel, csomagolatlan élelmiszerrel vagy takarmánnyal a kezelt faanyag közvetlenül nem 
érintkezhet. Feldolgozáskor a keletkező por tartalmazza a védőszer hatóanyagát, ezért gondoskodni kell 
megfelelő porelszívásról és egyéni védelemről. A vágási hulladékát kezelje veszélyes hulladékként. 
Beépítéskor viseljen védőkesztyűt. Ha a bőrrel érintkezhet a kezelt faanyag faolaj, lakk, lazúr, festék stb. 
védőréteggel kell bevonni a felületet. Amennyiben beltérben 0.2 m2/m3-nél nagyobb felületet kell kezelni, 
vagy a biocid anyaggal kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése van, forduljon hozzánk vagy tanácsadó 
szolgálatunkhoz: 06-40/200-301 
 
*A címke AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE XIII. FEJEZET 58. cikkelye alapján készült 
 
 

Tájékoztató a faanyagvédőszerrel kezelt fűrészáruról* 
 
Forgalmazó cég neve, címe: 
Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. 2083 Solymár, Külső vasút út, 
Telefon: 26/363-042 , Fax: 26/560-004 
Email: grandacs@grandacs.hu 
 
A kezeléshez alkalmazott biocid termék: Adolit BQ 20 faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék tulajdonságai: gomba- és rovarkártételt megelőző faanyagvédőszer 
Az alkalmazott biocid termék hatóanyagai: benzalkónium-klorid és bórsav 
A faanyagvédőszer engedélyei: Deutsches Institut für Bautechnik (Német Építéstechnikai Intézet)                                   
Kódszám: Z-58.1-1663                   BauA  nyilvántartási szám: N-31347 
 
A fűrészáru továbbfelhasználására vonatkozó információk: 
A faanyagot a kezelés után pihentetni kell, hogy a védőszer fixálódása végbemenjen és elkerülhető legyen a 
kimosódás. Ivóvízzel, csomagolatlan élelmiszerrel vagy takarmánnyal a kezelt faanyag közvetlenül nem 
érintkezhet. Feldolgozáskor a keletkező por tartalmazza a védőszer hatóanyagát, ezért gondoskodni kell 
megfelelő porelszívásról és egyéni védelemről. A vágási hulladékát kezelje veszélyes hulladékként. 
Beépítéskor viseljen védőkesztyűt. Ha a bőrrel érintkezhet a kezelt faanyag faolaj, lakk, lazúr, festék stb. 
védőréteggel kell bevonni a felületet. Amennyiben beltérben 0.2 m2/m3-nél nagyobb felületet kell kezelni, 
vagy a biocid anyaggal kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése van, forduljon hozzánk vagy tanácsadó 
szolgálatunkhoz: 06-40/200-301 
 
*A címke AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE XIII. FEJEZET 58. cikkelye alapján készült 
 
 

mailto:grandacs@grandacs.hu
mailto:grandacs@grandacs.hu
mailto:grandacs@grandacs.hu
mailto:grandacs@grandacs.hu

