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Bruksanvisning B O R A C O L

®

för yrkesmässig användning2Bd

Registrerade & godkända bekämpnings- & träskyddsmedel

Användning:

Boracol® 10 /2Bd Prof

Boracol® 20

Endast för yrkesmässig användning

Endast för yrkesmässig användning
För bekämpning och förebyggande mot
röta, svamp & träskadeinsekter i trä,
Äkta Hussvamp i trä, mur & betong
inomhus

För bekämpning och förebyggande mot
mögel, alger, lav & blånad på trä, inom &
utomhus

För bekämpning av:

Rötsvamp i trä
Äkta Hussvamp i trä, mur, betong mm
Insektsangrepp i trä, mur, betong mm
Mögel- och bakterieangrepp
Blånadssvamp
Alger
Påväxt på trädäck på båt
Svartmögel på gipsskiva
Förbrukning vid olika skador:

Röta & svampskador i virke
Äkta Hussvamp i trä
Äkta Hussvamp i mur mm
Insektsangrepp
Mögel, svartmögel, bakterier
Blånadssvamp
Alger
Grönalger mm på teakdäck på båt
Svartmögel på gipsskiva

X
X
X
X
X
X
X
X

1 liter räcker till:

1 liter räcker till:

3-4 m2 / 2 m2
2 m2
2 m2
2 m2
3-4 m2
3-5 m2
3-5 m2
3-5 m2
8-10 m2

Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant med borste och dammsugare.
Vid insektsangrepp och för desinfektion av svampinfekterade ytor förbehandlas med Boracol® 10/2Bd Prof. Därefter
behandlas ytan med BORACOL® 20 efter behov.
Boracol®- behandlingen utförs alltid med god marginal, minst 1 m upp till ca 2 meter utanför det synliga angreppet.
Komplettera i utsatta områden, t ex bjälkändar och fönster, med IMPEL® BORON RODS i borrhål, fyll dessa därefter med
Boracol 20.
Vid kraftiga angrepp skall BORACOL tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).
Bekämpning av mögel- och bakterieskador, grönalger mm utomhus kräver uppehållsväder några timmar före och efter
behandling. Rengör ytorna, om möjligt, före behandling. Upprepa behandlingen vid behov. Innan en yta övermålas, borstas
denna ren från ev. BOR-kristaller.
Äkta hussvamp i Mur: Putsen hackas bort, fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Murverket bränns med blåslampa el dyl.
Halva mängden Boracol® påföres före fogning, resterande efter.
Applicering
BORACOL® levereras i brukslösning = färdiga att använda = skall ej spädas.
BORACOL® påförs med pensel eller roller, doppning, sprutning (gäller Boracol 10 /2Bd Prof ) och ”vattning” i borrhål. Upprepad
behandling kan ske efter ett par tim.
Skyddsåtgärder
Sörj för god ventilation, använd handskar av naturgummi (latex) (EN374), skyddskläder. Vid otillräcklig ventilation använd
andningsskydd P2 (EN 136/140/145). Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan
ske 4-5 dygn efter behandlingen/saneringen.
Efterbehandling / Målning
Utvändiga ytor kan målas när ytorna är torra, normalt efter 24-36 timmar. Ytan är torr >18% fuktkvot. BORACOL® -behandlade
ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av borkristaller. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en
styv borste eller en varm fuktig trasa.
Provstrykning rekommenderas!
Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. Sprutmunstycke och slangar spolas igenom med varmt vatten.
Förvaring: BORACOL® kräver ingen speciell lagringstemperatur men dock bör BORACOL® 10/2 Bd Prof ej förvaras under–5°C.
Hållbarhet: minst 24 mån i oöppnad förpackning. Återanvänd inte tomma förpackningar. Tomma behållare och restavfall är farligt
avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter
Öppnad förpackning förvaras frostfritt.
Flampunkt Över 150°C. Släckning med skum
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