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ÁÁLLTTALÁNOSALÁNOS LEÍRÁSLEÍRÁS

Fenyõ és lombos faanyagok gomba (farontó gombák,
penészek, kékülés)-, és rovarkárosítással szembeni
megelõzõ védelmére szolgáló készítmény. A
faanyagvédõszer szerves hatóanyagokat, réz-, bórve-
gyületeket, valamint a beszívódást elõsegítõ adalék-
anyagokat tartalmazó, folyékony, vízben oldható készít-
mény. A fa felületén nem képez réteget. Krómmentes!

FFELHASZNÁLÁSIELHASZNÁLÁSI TERÜLETTERÜLET

Külsõ, az idõjárás hatásainak kitett, de földdel nem
érintkezõ fenyõ és lombos faanyagok (vezetéktartó osz-
lopok, kerti termékek és a szabadban felállított faszer-
kezetek, fából készült épületek, készházak), valamint
beltéri - a csapadék közvetlen hatásaitól védett
(tetõszerkezetek, párnafák, fa nyílászáró szerkezetek, fa
födémek, egyéb építési faanyagok), de a gomba és ro-
varkárosítók által erõsen veszélyeztetett faanyagok
megelõzõ védelmére alkalmas. Hatóanyaga révén mé-
lyen beszívódik a fába, ezért kisebb fertõzések meg-
szüntetésére is használható. Kisebb kékülési, penésze-
dési nyomokat a védõszer színe elfedi, mivel a faanya-
got zöldeskékre színezi.

FFELHASZNÁLÓIELHASZNÁLÓI KÖRKÖR

Elsõsorban szakfelhasználók számára, de lakossági fel-
használásra is.

NNEMEM ALKALMAZHAALKALMAZHATÓTÓ

Játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak faanyagaihoz,
valamint élelmiszerrel, takarmánnyal közvetlenül
érintkezõ (pl.: gyümölcsös ládák) faanyagokhoz.

VVÉDÕHAÉDÕHATÁSTÁS

Kültéri, földdel nem érintkezõ helyen a védõhatás fafaj-
tól függõen legalább 10 év. Beltéri, intenzív gombatá-
madástól mentes helyen történõ felhasználás esetén, a
védõhatás legalább 20 évig megmarad. A kezelt szer-
kezeteket 5-10 évenként ismételten ellenõrizni kell és
szükség esetén meg kell ismételni a kezelést. A kültéri
szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a csapadék le
tudjon folyni a szerkezetrõl és földdel ne érintkezzen. A
feltételek teljesülése esetén a faanyag élettartalma
jelentõsen megnõhet. Festés, lakkozás a kezelés után
nem szükséges, de célszerûen megválasztott
felületkezelõ anyag a tartósságot növeli. Kültéri szerke-
zeteknél, csak ecsettel történõ mázolás esetén a felüle-
teket kb.5 évenként ellenõrizni kell, mert ecseteléskor
nem tud mélyen behatolni a hatóanyag. Szükség ese-
tén meg kell ismételni a kezelést. Az ecsetelés helyett a
kültéri faanyagok esetén a 8-24 órás áztatás, vagy ma-
gas nyomású telítés ajánlott.

JJELLEMZÕELLEMZÕ TULAJDONSÁGOKTULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: folyékony koncentrátum

Szín: sötétkék

Szag gyengén ammóniára emlékeztetõ szagú 
az oldat, faanyagon szagtalan

Sûrûség: kb. 1000 kg/m3

Fémkorróziós hatás: gyenge, de a vaskádakat 
célszerû korrózióvédõ be-
vonattal ellátni

pH érték 10-11

Kezelt faanyag színe: Zöldeskék

FFELHORDANDÓELHORDANDÓ MENNYISÉGMENNYISÉG

Beltéri zárt, valamint idõnként felnedvesedõ fedett helyen (I.-
II. veszélyeztetettségi osztály) fenyõ esetében 75g
koncentrátum/m2 (15%-os oldatból 500 g oldat/m2), lombos
faanyag esetében 82,5 g koncentrátum/m2 (15%-os oldat-
ból 550g oldat/m2 ) szükséges. Kültéri, földdel nem érintkezõ
helyeken (III: veszélyeztetettségi osztály) 100g
koncentrátum/m2  (15%-os oldatból 667 g oldat/m2) felhor-
dása szükséges.
Kezelés után ellenõrizni és tanúsítani kell a felhordott
mennyiséget (Megfelelõségi igazolással), mert a
megfelelõ védõhatás csak az elõírt mennyiség faanyag-
ra juttatásával biztosítható.

A A KEZELÉSKEZELÉS MÓDJAIMÓDJAI

Mázolás, áztatás, szórás, magas nyomású telítés. A
védõszert SZÓRÁSSAL CSAK ZÁRT TECHNOLÓGIÁ-
BAN szabad felhordani.

FFELHASZNÁLÁSIELHASZNÁLÁSI ÚTMUTÚTMUTAATÓTÓ

AA FELÜLETIFELÜLETI KEZELÉSHEZKEZELÉSHEZ

Az oldat elkészítése
Az oldat sûrûsödése, ülepedése nem jelent minõ-
ségromlást vagy felhasználhatósági idõkorlátozást. 
A felhasználás elõtt a koncentrátumot óvatosan fel kell
rázni. A koncentrátumból felületkezeléshez 15%-os ol-
datot kell készíteni (8,5 liter víz + 1,5 kg koncentrátum).
Csak üledékmentes oldattal végezhetõ a kezelés.

A kezelendõ anyag elõkészítése
A kezelendõ faanyagnak egészségesnek (gomba. és
rovarmentes), kéreg-és háncsmentesnek, valamint min-
denféle szennyezõdéstõl (por, zsír, stb.) mentesnek kell
lennie. Az anyag nem tartalmazhat a felületen kívül
fertõzést, mert nagy keresztmetszetû faanyagoknál, tel-
jes keresztmetszeti aktív fertõzés esetén, csak felületi
megelõzõ védelem nem elégséges. A kezelendõ fa-
anyag nedvességtartalma ne haladja meg a 20%-ot,
mert a nedves anyag nem tudja beszívni a védõszert. 
A kezelés után a faanyag nem repedezhet meg. Ha a
magasabb nedvességtartalom miatt mégis megreped-
ne, a repedéseket ismét kezelni kell. A jobb védõhatás
érdekében célszerû alkatrészben elvégezni a kezelést,
mert így a késõbb takart csapok, furatok, lapolások is
védelmet kapnak. 

Kezelés
Felületi védelem esetén több rétegben, a veszélyezte-
tettségi kategóriának megfelelõ mennyiségû oldattal
(legalább 4 rétegben) kell kezelni a faanyagot. A felhor-
dások között 4-8 óra szikkadási idõt kell hagyni. Áztatás

TETOL ÖKOTETOL ÖKO
Kül- és beltéri, gomba- és rovarkárosítás elleni
faanyagvédõszer koncentrátum
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esetén, legalább 8-24 órán át (a fa fajtájától, víztartalmá-
tól függõen) kell oldatban tartani a faanyagot. Áztatáshoz,
szóráshoz tovább hígítható a szer, de a hígítás mértékét
a felhordás mennyiségénél figyelembe kell venni. A keze-
lés csak akkor lesz megfelelõen hatásos, ha a felhordott
(beszívott) mennyiség eléri az elõírt értéket. Folyamatosan
ellenõrizni kell az oldat koncentrációját, tekintettel arra,
hogy az oldat hatóanyagban elszegényedhet. A gyors fi-
xálódás miatt, áztatás esetén, annyi oldatot célszerû
csak készíteni, mely ellepi a faanyagot. Célszerû az ázta-
tókádba töltött nagy mennyiségû oldat helyett, folyama-
tos oldat pótlásról gondoskodni. A használat után a szer-
számok, munkaeszközök, ruházat, vízzel tisztítható.

Kezelés utáni tárolás
A kezelés után legalább egy napig jól szellõzõ csapadék-
tól védett helyen kell tárolni a kezelt faanyagot, amíg a
védõszer a fában nehezen oldható vegyületté átalakul, fi-
xálódik, illetve szerves hatóanyagok a rostokhoz
kötõdnek, melyet a csapadékvíz már nem, vagy nehezen
tud kioldani. A fixálódási folyamat gyors, 24 óra száradás
után a hatóanyag 90%-a fixálódik. Célszerû a faanyagot
a kezelés elõtt készre munkálni. Ha mégis szükséges a
szereléskor megmunkálás, akkor a késõbbi vágásfelüle-
teket, furatokat az oldattal újra kezelni kell. A védõkezelt
faanyag csiszolása, gyalulása kerülendõ, mert a hulladék
is hatóanyagot tartalmaz, melynek szakszerû
elkülönítésérõl és megsemmisítésérõl gondoskodni kell. 

MMUNKAEGÉSZSÉGÜGYIUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKELÕÍRÁSOK

A biztonsági adatlap elõírásait be kell tartani. A készít-
ménnyel, ill. a megmunkáláskor keletkezõ hulladék
anyaggal való közvetlen érintkezés a szemet, nyálkahár-
tyát ingerli. A munkavégzés során egyéni védõeszközök,
(védõszemüveg, plexiálarc, szórás esetén gázálarc, zárt
védõruha, áztatás esetén PVC-kötény, gumikesztyû, zárt
lábbeli) használatával meg kell elõzni a készítmény bõrrel
való érintkezését, illetve szembe szájba jutását.
Védõkesztyû nélkül a készítményhez nyúlni tilos!
Zárt térben végzett munkavégzés esetén a szellõzés biz-
tosított legyen. A munka befejezésekor hideg-meleg vi-
zes tisztálkodásról gondoskodni kell. A munkavégzés
közben tilos a dohányzás, étkezés. 
Mérgezés gyanúja esetén az átitatott ruházatot le kell cse-
rélni, a szennyezett bõrfelületet bõ vízzel le kell mosni. A
szembe, szájba került anyagot ki kell mosni, majd a sérül-
tet friss levegõre kell vinni és az orvost azonnal értesíteni
kell. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Ételtõl, italtól, állati tápláléktól elkülönítve kell tárolni. Az
oldat maradékát élelmiszerek tárolására használatos
edénybe tölteni tilos. Gyermekek, illetéktelen felhaszná-
lók elõl gondosan el kell zárni.

Foglalkozás egészségügyi feltételek szak-
felhasználók részére
Rendszeres és foglalkozásszerû munkavégzés esetén
elõzetes és idõszakos alkalmassági vizsgálat szükséges,
különös tekintettel a szemre, bõrfelületre és a légutakra.
Panasz esetén rendkívüli orvosi vizsgálat szükséges.
A dolgozók ismerjék a készítmény toxikológiai tulajdonsá-
gait, a felhasználás módjával kapcsolatos munkavédelmi
- munkaegészségügyi elõírásokat. Idült légzõszervi, bõr
és szembetegségben szenvedõk, valamint terhes nõk és
fiatalkorúak foglalkoztatását kerülni kell.

Környezetvédelmi elõírások
Tilos a védõszer fel nem használt maradékát és oldatát,
valamint a csomagolóanyagát élõvízbe, közcsatornába
vagy talajba juttatni. A védõszer hulladéka, maradéka,
veszélyes hulladéknak minõsül, EWC-kód: 06 13 01*,
ártalmatlanítása égetõmûben történjen. A csomagoló-
anyagot is ugyanúgy kell ártalmatlanítani, mint a készít-
ményt.

A kiömlött anyagot homokkal, fûrészporral fel kell itatni
és veszélyes anyag tárolóban kell elhelyezni. 
A csomagolás újrafelhasználása tilos!

BBESOROLÁSESOROLÁS , , ENGEDÉLENGEDÉLYEKYEK

Tûzveszélyesség: „Nem tûzveszélyes”, jelzése: „E”
Vízminõség - veszélyességi osztály: WGK 2
ÉMI Kht. ÉME engedély száma: A-66/2008
Országos Kémiai Biztonsági Intézet bejelentési száma:
OKBI-VABO/670/2008

Veszélyjel:

Veszélyes összetevõk:
– kb. 20%, 2-amino-etanol (EINECS-szám: 205-483-3)
– kb. 20% benzalkónium-klorid (EINECS-szám: 

270-325-2)
– < 1,0% réz(II)-karbonát-réz(II)-hidroxid (1:1)(EINECS-

szám: 235-113-6)

A készítmény veszélyeire utaló R mondatok:
R 22 Lenyelve ártalmas
R 34 Égési sérülést okoz
R 51/53 Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezet-

ben hosszantartó károsodást okozhat

A készítmény biztonságos használatára
utaló S mondatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetet-

len helyen tartandó
S 26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mos-

ni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és

szem-/arcvédõt kell viselni.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost

kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell
mutatni. 

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását Spe-
ciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap 

SSZÁLLÍTÁSIZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓKINFORMÁCIÓK

A belföldi és nemzetközi elõírások értelmében szállítási
szempontból veszélyes árunak minõsül, megjelölés-köteles.

ADR/RID besorolás: 8. osztály

UN-szám: 1760

Megnevezés: maró folyadék mnn

Osztályozási kód: C9

Csomagolási csoport: III

Veszélyességi bárca: 8. sz.

Veszélyt jelölõ szám: 80

Minõségét megõrzi
Zárt, eredeti csomagolásban, fedett, sugárzó hõtõl vé-
dett, száraz, hûvös fagymentes helyen minõségét korlát-
lan ideig megõrzi.

Tárolás
Eredeti zárt göngyölegben, hûvös, száraz helyen, fagytól
védve tárolandó. Élelmiszertõl, ivóvíztõl, takarmánytól el-
különítve, gyermekek elõl elzárva kell tárolni. A savaktól
savas anyagoktól távol kell tartani.

Csomagolás
1, 5 és 10 kg-os mûanyag kannában.
CSAK EREDETI CSOMAGOLÁSBAN FORGALMAZ-
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