Senaste utgåva 2019-12-20

Bruksanvisning B O R A C O L

®

för yrkesmässig användning2Bd

Produkterna har genomgått alla tester enl EU´s stränga regler gällande effektivitet, hälso- & miljöpåverkan för
begränsning av kemikalier. Utvärderad & godkänd i EU, registrerad av Kemikalieinspektionen 2019-12-20.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BOR- det aktiva ämnet i Boracol -tränger in på djupet i trä & mur, når in och bekämpar där mögel, röta o
svamp är aktivt. BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil - i motsats till syntetiska molekyler som
försämras gradvis.

Användning:

Boracol® 10 /3Bd Prof & Special

Boracol® 20

För yrkesmässig & privat användning

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

För bekämpning och förebyggande mot
mögel, röta & svamp på trä & mur
inomhus & under tak.

För bekämpning & förebyggande av:

Rötsvamp i trä
Äkta Hussvamp i trä, mur, betong mm
Insektsangrepp i trä, mur, betong mm
Mögelsvamp i trä o mur
Förbrukning vid olika skador:

Röta & svampskador i virke
Äkta Hussvamp i trä
Äkta Hussvamp i mur mm
Insektsangrepp
Mögelsvamp

X

X

X

X
X

X

1 liter räcker till:

1 liter räcker till:

5 m2
5 m2
5 m2

3-4 m2 / 2 m2
2 m2
2 m2
2 m2

5 m2

Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant med borste och dammsugare.
Vid insektsangrepp och för desinfektion av svampinfekterade ytor förbehandlas med Boracol® 10/3Bd Prof /
Boracol® Special 10 /3Bd. Därefter behandlas ytan med BORACOL® 20 efter behov.
Boracol®- behandlingen utförs alltid med god marginal, 1-2 m utanför det synliga angreppet.
Komplettera i utsatta områden, t ex bjälkändar och fönster, med IMPEL® i borrhål, fyll sedan upp hålen med
Boracol® 20.
Vid kraftiga angrepp skall Boracol® tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).
Äkta hussvamp i Mur: Putsen hackas bort, fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Halva mängden Boracol®
påföres före fogning, resterande efter.
Applicering
BORACOL® levereras i brukslösning = färdig att använda = skall ej spädas.
BORACOL® påförs med pensel eller roller, doppning, eller ”vattning” i borrhål. Upprepad behandling kan ske efter ett
par tim.
Skyddsåtgärder
Sörj för god ventilation Använd skyddande kemikaliebeständiga handskar tillverkade av nitrilgummi, neuprengummi
eller butylgummi vid hantering och applicering av produkten och vid eventuell hantering av behandlat trä
Använd heltäckande skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras
oåtkomligt för barn. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med.
Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem. Allt spill
måste samlas in. Återanvänd inte tomma förpackningar. Tomma behållare och restavfall är farligt avfall och skall
lämnas till lokal återvinningsstation.
Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten.
Förvaring: frostfritt
Hållbarhet: minst 24 mån i oöppnad förpackning.
Flampunkt Över 150°C. Släckning med skum
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