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IRSA ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ДЪРВОЯДИ (IRSA Holzwurmfrei)
Предпазваща  и  активно  действаща  защита  за  дърво  против  насекоми 
навън и вътре

Основа:
Безароматни разтворители. Активно вещество 0,02% флуфеноксурон.

Форма на доставка:
IRSA ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ДЪРВОЯДИ се доставя като готов за употреба, безцветен грунд.

Области на приложение:
IRSA ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ДЪРВОЯДИ е  предпазваща и  активно  действаща защита  против  всякакви 
насекоми  за  всички  видове  дърва  във  вътрешното  строителство  и  навън,  като  например  при  греди, 
покриви,  летви,  ъглови  дървени  конструкции,  мебели,  антични  дървени  предмети.  IRSA ПРЕПАРАТ 
ПРОТИВ  ДЪРВОЯДИ  действа  срещу  дървояди  и  предпазва  от  насекоми.  Нужно  е  допълнително 
последващо третиране  с  IRSA Восък  Натура,  IRSA Маслено-смолен  импрегниращ  продукт,  IRSA ХП-
Масло High-Protection.

Качества:
Безцветен – след изсъхване без мирис – дълбоко проникващ препарат срещу животински вредители, 
дървояди и др., който едновременно с това предпазва от нападение на червеи. 

Подготовка:
Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други 
остатъци. Всички стари пластове трябва да бъдат отстранени.
1-2  се  нанадя  IRSA ПРЕПАРАТ  ПРОТИВ  ДЪРВОЯДИ  с  мече,  чрез  шприцоване  или  потапяне,  вече 
нападнати от вредители да се третират до пълно насищане, около 300 мл/кв.м. = 1 литър за около 4 кв.м., 
според начина на нанасяне.

Време за съхнене:
Според попиваемата способност на дървото, влажността на въздуха и температурата– до един ден.

Работни инструменти:
Особено подходящи уреди: IRSA Четка, пистолет за шприцоване, вана за потапяне.
Указние: Само при ползването на подходящи работни уреди се постига оптимален резултат.
Уредите да се почистят първо с добре попиваща хартия или вестник и след това да се почистват основно 
с IRSA Разредител Б.

Указания за сигурност: Да се спазват обичайните мерки за сигурност при работа с горящи течности. IRSA 
ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ДЪРВОЯДИ да се употребява само там, където е нужна защита на дървото. Да не се 
употребява  за  дърво,  което  има  директен  контакт  с  хранителни  продукти  и  напитки.  Продуктът  не  е 
подходящ за третиране на къщи за пчели. По време на работа с продукта помещението да се проветрява 
добре, да се избягва открита светлина и огън (съдържа разтворители). Да не се излива в канализацията, в 
естествени води или на земя (препаратът е отровен за риби и тяхната животинска храна). Да се съхранява 
на недостьпно за деца място. Да се избягва допир с очите и кожата.

Сьхранение:  Да се съхранява и транспортира на сухо,  хладно място, на температури не под +6°C.  В 
оригинална неотворена опаковка срокът на годност на продукта е няколко години. Отворени опаковки да 
се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Употребявайте  биоциди  внимателно.  Преди  употреба  прочетете  S-  и  R-указанията  върху  етикета  на 
продукта и Информационните листовки с мерки за сигурност.

Класификация за опасен товар: Продуктът не подлежи на класификация.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com     

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA  продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ  
съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас 
произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина 
остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов 
„Технически лист“ предишната версия губи валидност!

http://www.vema-en.com/

