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Olvassa el és értse me a műszaki- és biztonsá
n

Wolmanit®CX-lO plusz

Wolman

Vizes bázisú faanyagvédőszer
Felületi kezelésre előkészített
10 %-os oldat

BASF cégcsoport

DIN 68 800, MSz EN 335-1-2-3 és MSz EN 599-1-2 szerinti faanyagvédelem.

A védőszer

jellege

Eng. szám: Z-58.l-1386

Igazolt hatékonyság: Il', P, W, E

Szervetlen réz- és bórvegyület- valamint szerves hatóanyag-bázisú
folyékony, krómmentes faanyagvédőszer.
Gombák (beleértve lágykorhasztókat
is) rovarok ellen megelőző védelmet biztosít, de kékülést okozó gombák
és penészgombák
elleni védelemre nem alkalmas. A faanyagot zöldre színezi, de az idő folyamán a kezelt fa az
időjárás és egyéb külső körülmények miatt megbarnul. Ez a színváltozás a védettséget nem befolyásolja. A
fában történő fixál ódás után nehezen oldódik ki, idői árásálló, növén ekre nem káros.

Jelölések

c-

Maró hatású
Tűzveszélyességi
besorolás:

N - Környezeti veszély
"E" nem tűzveszélyes, Vízminöségi besorolás:

Bis (N-hydroxy-N-nitrozociklohexylaminato-O,O')-réz
réz-hidroxid-karbonát
bórsav

Összetevők

Ll

WGK 2 (gyártói besorolás)

0,52%
2,44 %
0,75 %

Alkalmazhatóság

Mindennemű beépített faanyag védelmére, kül- és beltérben egyaránt, kazánnyomásos telítés esetén talajjal és
VÍzzel érintkező faanyag védelmére is. Különösen alkalmas a kertépítészeti és mezőgazdasági épületek faanyaga, szabadtéri játékok, karók, keritések, pali szádok, talajon lévő faburkolatok (fakockák) védelmére.
Olyan fából készült épületszerkezetek
esetén ajánlott, amelyeknél egyszerre jelentkeznek erős környezeti és
biológiai hatások.

Fizikai jellemzők

Sűrűség:
Színárnyalat:
Szag:
pH érték:

A felhordás

Bemártás,
nyomáson

módja

ca. 1,05
a termék
gyenge,
ca. 9-10

g/crrr' 200C-on
és oldata sötétkék, a kezelt faanyag zőld
jellegzetes, fixálódás után szagtalan
( 15 %-os oldatkoncentráció
esetén)

szórás, mázolás, hengerelés, áztatás, valamint nyomás alatti (kazánnyomásosés vákuum- légköri
alapuló eljárásokkal) végzett telítés. Ez utóbbihoz keresse tanácsadó szolgálatunkat: 06-40 200-301

Előkészített oldatból
felületkezeléshez
felhordandó
mennyisé

Felületkezeléshez
veszélyességi osztályonként:
1-2. osztályban (beltéri és időnként felnedvesedő, pl. padlástér): felhasználásra
előkésztett oldatból 200 g/m2
3. osztályban (kültéri talajjal nem érintkező): felhasználásra
előkésztett oldatból 300 g/m2

A védőszerrel
kezelt
faanyag tárolása

Viszonylagjó
fixál ódás alakul ki a kezelt fa megszáradásáig,
ez általában 48 óra. A teljes fixálódáshoz min.
7 fagymentes nap szükséges, de talajkontaktussal járó beépítés esetén 2 hét fixálódási időt kell hagyni (fagyos napok nélkül). Az impregnálási eljárás teljes időtartalma alatt ügyelni kell arra, hogy védőszer a talajba ne
kerüljön.

Továbbkezelhetőség

Teljes száradás után a kereskedelmi forgalomban beszerezhető festékekkel,
Az összeférhetőségröl
azonban próbafestéssel meg kell győződni.

Tárolás

A faanyagvédőszert
csak
rekek ne férjenek hozzá.
kell arra, hogy a védőszer
Szavatosság: fagyrnentes,

lazúrokkal

és lakkokkal

átfesthető.

eredeti göngyölegben és csak úgy szabad tárolni, hogy illetéktelenek, különösen gyeA vizet veszélyeztető folyadékokra vonatkozó előírásokat be kell tartani, azaz ügyelni
talajba, talajvízbe vagy felszíni vizekbe ne kerülhessen.
hűvös raktárban, zárt csomagolásban minőségét két évig megőrzi.
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Hatásosság

A kezelt faanyag olyan helyeken használható fel, amelyeket aDIN 68800-3 sz. szabvány az 1,2, vagy 3-as
veszélyességi osztályba sorol. A védőszert a berlini .Deutsches Institut für Bautechnik" a hatályos EN
(Euroszabvány) szerint minősítette és a Wolmanit® eX-10 plusz ennek során teherviselő szerkezetek védelmére is alkalmasnak bizonyult, megkapta az "Ü" (Überwacht) minősítő jelzést. A védőszer a DIN 68
000/3 szerint 1- 3 veszélyességi osztályba sorolt faanyagok védelmére használható.
ÉMI engedély: A-724/20l2.
OKBI szám: BT 090009.

A szer nem alkalmazható

A védőszer nem alkalmazható:
- Ha a kezelt faanyag rendeltetésszerűen
közvetlen érintkezésbe kerülhet csomagolatlan élelmiszerrel vagy
takarmánnyal.
- Hajtató- és üvegházak, méhkaptárak faszerkezeténél, apró gyermekjátékok és gyermekbútorok faanyagánál, de kifejezetten ajánlott játszóterek faanyagának kezeléséhez. De kültéri játszótéri elemekhez alkalmazható.
- Ha a védő szerrel kezelt faanyag tartózkodásra szolgáló, ill. ezekhez kapcsolódó helyiségekben "nagy
felületen" (>0,2m2/m3) kerül beépítésre, a kezelt faanyagot a helyiség felől borítással kell ellátni. Minden
kétséges esetben vegye fel a kapcsolatot tanácsadó szolgálatunkkal, tel.: 06-26 325-554

Munkabiztonsági
írások

Személyi védőfelszerelés:
;;.
Légzésvédelem:
Légzésvédelem, ha a szellőzés nem kielégítő. K típusú gázszűrővel (2. osztály, bázikus
gázok és gőzök, pl. aminok)
2. osztályú porszűrővel (EN 136, 141, 143) ellátott teljes arcot takaró maszk.
Kézvédelem: Megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is (Javasolt: Védőindex 6) ami megfelel> 480 perc áthatolási időnek az EN 374 szerint): pl. nitrilgumi
(OA mm), kloropréngumi (0.5 mm), polivinilklorid (0.7 mm) stb.
Szemvédelem:
Szorosan záródó (fröccsenés biztos) véqöszemüveg (EN 166)
A test védelme: A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pl. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha, az EN 465 szerint.
Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:
A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai
gyakorlatnak
megfelelően kezeljük. Felhasználás előtt olvassa el a biztonsági adatlapot is.

elő-

Általános
útmutatások

A Wolmanit eX-lO PLUSZ védő szerre történő átállásnál számolni kell azzal, hogy a berendezésben már
meglévő rozsdafoltokból ún. repülőrozsda képződhet. A felhasználásra kerülő víz alkalmasságról vizsgálattal kell meggyőződni. Ha ez a veszély fennáll, a berendezést megfelelő bevon attaI kell ellátni. Vegyék
igénybe műszaki tanácsadó szolgálatunkat. (06-26 325-554)
Az oldathoz esetleg adagolt színezék a védelem eredményességét, valamint a korróziós folyamatot hátrányosan befolyásolhatja.
A védőszer a vízminőséget veszélyezteti, veszélyes a halakra és a halak táplálékául szolgáló állatokra, ezért
nem kerülhet vízbe. Közvetlenül az alkalmazás után a védőszer könnyen kimosodik: ezért afelhasználónak
megfelelő eljárással meg kell akadályoznia, hogy védőszer a talajba, talajvizbe. felületi vizekbe vagy csatornába kerülhessen. A kezelt anyag megszáradásáig
a védőszer fixálódása túlnyomórészt végbemegy, de a
nehezen kimosható vegyületté való teljes átalakuláshoz legalább 7fagymentes nap szükséges. Ez idő alatt a
kezeltfaanyagot
óvni kell a csapadéktól és a talajkontaktustól.
Ezen figyelmezetés
betartása a felhasználó feladata.

Figyelem!

A műszaki adatlapot legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai
ismereteink alapján
ál/ítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül esik, felelősséget
csak termékeink minőségéért válJalunk. Kérdéses esetben javasoljuk műszaki tanácsadó
szolgálatunk igénybevételét.
A Faanyagvédelmi
Tudásbázis kék száma: 06-26 325-554,
00-36-26 325-554
Minden faanyagvédőszer
gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, ezért elkerülhetetlenül
tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a környezetet. Fontos
tehát, hogya szükséges védettséghez még hatásos, de az embert és környezetét legkevésbé veszélyeztetető védőszert válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges
legkisebb mennyiséget használjuk fel.
Forgalmazó:

A Wolmanit®
letölthető

PANNON-PROTECT

CX-IO cc. aktuális biztonsági
a Pannon-Protect

adatlapja
Kft honlapjáról:

www.pannon-protect.eu
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