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ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLÁLTTALÁNOS LEÍRÁSALÁNOS LEÍRÁS

A Goroment favédôszer színtelen folya-
dék. Hosszabb állás után kevés üledé-
ket tartalmazhat.

ALKALKALMAZÁSI TERÜLETALMAZÁSI TERÜLET

Beltérben, elsôsorban tetôtérben be-
épített, vagy beépítésre kerülô faanyag-
ok megelôzô védôkezelésére alkalmaz-
ható. Használatával megakadályozható
a rovarkártevôk és farontó gombák
megtelepedése és elterjedése. 

A Goroment kifejezetten beltéri védô-
szer, olyan helyen tehát, ahol ideiglene-
sen vagy tartósan a kezelt faanyagot
nedvesség éri, nem hatásos. Egyszeri –
véletlen – vízhatás esetén az érintett fe-
lületen a kezelést meg kell ismételni.
Megelôzô szer, legjobb tudomásunk
szerint a már meglévô fertôzést, faron-
tó gombatelepeket nem pusztítja el.  A
Goroment a kezelt faanyag felületének
kifehéredését okozhatja a faanyag mi-
nôségétôl – szívóképesség, kémhatás,
esetleges impregnálószer tartalom –
függôen, ennek megfelelôen önmagá-
ban nem eszétikus és megfelelô
egyenletességgel át sem festhetô.

Összefoglalóan: a Goroment beltéri,
megelôzô favédelemre ajánlott, esztéti-
kai igény nélküli takart szerkezetekhez
(pl. tetôtéri ácsszerkezetek párnafák,
alálécezések, lambériák hátoldala, stb.).

MÛSZAKI JELLEMZÔKMÛSZAKI JELLEMZÔK

Külsô: színtelen folyadék, 
üledéket tartalmazhat

pH: 11 – 12

Sûrûség: kb. 1,17 g/cm3

Száradási idô: 1. réteg: 1 – 1,5 óra 
2. réteg: 1 – 3 óra

Anyagfelhasználás: min. 300 g/m2

FELHASZNÁLÁSFELHASZNÁLÁS

A faanyag száraz, tiszta, zsírtól és portól
mentes legyen. A kezelés ecsettel,
hengerrel, bemártással végezhetô el. A
felhasználás során ügyelni kell az elôírt
300-500 g/m2 felvitelére a hatásos vé-
delem eléréséhez. (A mennyiség növe-
lésével kis mértékben erôsödik a szer
részleges, szabványos mértéket el
nem érô égéskésleltetô mellékhatása
is.)  Hosszabb tárolás után üledék talál-
ható az edény alján, melyet használat
elôtt fel kell keverni. Szórás esetén aján-
latos a közelben lévô üvegfelületeket
(ablak, ajtó) takarással védeni, mert a
rákerült védôszer eltávolíthatatlan nyo-
mot hagy az üvegen. Tekintettel az
anyag lúgosságára, szórni csak  mun-
kavédelmi szempontból megfelelô kö-
rülmények (védôruha, védôálarc, szél-
mentes idô stb.) között szabad. Normál
klímakörülmények között a megelôzô
védelem véglegesnek tekinthetô, de
agresszív klímánál célszerû a kezelést
5-10 évenként ismételni.

GoromentGoroment
beltéri favédôszer

ÁKFJ ENGEDÉLY SZÁMA: 11.067/89, FM ENGEDÉLY SZÁMA: FM 20.653/1990
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…a szakértô szakipar



GYÁRTMÁNYISMERTETÔNK

LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT,

2004. AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT, 

ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÔ

MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT

FENNTARTJUK!

VEVÔSZOLGÁLATUNK

SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS

TELEFONI ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN

IS KÉSZSÉGGEL AD

FELVILÁGOSÍTÁST. 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT,

HOGY A TERMÉK

FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS

IGÉNYEK CSAK A JELEN

KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK

BETARTÁSA ESETÉN

ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁS: 

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM

EGYÜTTES RENDELET SZERINT:

SZÁLLÍTÓI MEGFELELÔSÉGI

NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI RT.

ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR

4254 NYÍRADONY, 

SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetôinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is

EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyesség szerinti besorolás:

R 36/38 Szem- és bôrizgató hatású

A vegyi anyagokkal történô munkavég-
zésre általánosan érvényes higéniai kö-
vetelmények mellett – lúgos kémhatása
miatt – biztonságos felhasználásához az
alábbi elôírások betartása is szükséges.

Az egészséget nem veszélyeztetô
munkavégzés feltételei:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertôl, italtól és takar-
mánytól távol tartandó

S 23* A keletkezô permetet nem sza-
bad belélegezni

S 26 Ha szembe kerül, bô vízzel azon-
nal ki kell mosni és orvoshoz kell
fordulni

S 27 A szennyezett ruhát azonnal le
kell  venni.

S 28 Ha az anyag a bôrre kerül, bô víz-
zel azonnal le kell mosni.

S 36/37/39 Megfelelô védôruházatot,
védôkesztyût és szem/-
arcvédôt kell viselni

S 51* Csak jól szellôztetett helyen
használható

(Megj.: a * – jelzésû S – mondatokat
szórásnál kell figyelembe venni!)

A termék nem tûzveszélyes.

A készítmény felhasználásra alkalmat-
lan maradékait veszélyes hulladékként
kell kezelni, ezért keletkezését célszerû
elkerülni. Élôvízbe, csatornába önteni
nem szabad! Hulladékká válása esetén
cementtel és homokkal keverve, meg-
szilárdulás után építési hulladékként ke-
zelhetô.

További, ill. részletes információkat a
termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

CCSOMAGOLÁS,SOMAGOLÁS,
TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁSTÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás

13 kg-onként, mûanyag kannában.

Tárolás

Jól zárt edényben, fagytól védett helyen.

Ügyeljünk a tárolóedény épségére!

Tárolási szavatossági idô

Az elôírt tárolási körülmények között a
gyártástól számított 12 hónap.

Szállítási szempontból veszélyes
áru.

ADR: 8. osztály 42/b.
VN-szám: 1824
Veszélyességi bárca száma: 8

Goroment

irritatív,
nátriumhidroxidot tartalmaz

Xi


