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■

DIN 68800-1 uyarınca ahşap koruma önlemleri, yasal gereklilikler ve yerel koşullar dikkate alınarak inşaatta yer 
alan tüm taraflar (mimar, müşteri, yüklenici) ile koordineli olarak zamanında ve dikkatli bir şekilde 
planlanmalıdır.
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Renk Mevcut

Palet adeti

Ambalaj

Ambalaj Türü

Ambalaj Kodu

Ürün No

Teneke kutu

Uygulama miktarı

Ürün özellikleri 

Uygulamaya hazırlık

Uygulama

Kullanım önerileri

Notlar

■ İç mekan ahşap ve korunaklı dış mekan ahşap
■ Mobilya ve küçük ahşap nesnelerde ahşaba zarar veren böceklerin kontrolü
■ Konakdelen (teke böceği) ve tahta kurdu
■ Termit kontrolü için uygun değil
■ Geniş yüzeyli iç mekanlarda (en fazla 2-3 m²) uygulamayınız.

■ Hızlı etki
■ Yeni istilalara karşı önleyici etki
■ Düşük kokulu solventler içerir
■ Yüksek penetrasyon kapasitesi

■ Yüzey için gerekenler

İstilanın doğasını ve kapsamını belirleyin.

Yüzey hazırlığı

Eski kaplamaları zımparalayın veya soyun ve ahşabın yüzeyini temizleyin.

■

Fırça ile uygulayınız. En az 2 kat uygulayın.
Açık kapları sıkıca kapatınız ve en kısa sürede kullanınız.

Kuruduktan sonra, işlenmiş ahşap, dört haftadan daha kısa bir süre içinde Remmers ahşap ürünleri ile daha 
fazla işlenebilir.

Kurutma
Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.



Aletleri kullanımdan hemen sonra tiner ve fırça temizleyici ile temizleyin. 
Temizlik sonrası atıkların doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.

Piretroidler paresteziye (cildin tahriş olmadan yanması ve karıncalanması) neden olabilir. Semptomlar 
devam ederse: tıbbi yardım alın.
GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapması kolaysa kontakt 
lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
Açık gözü akan suyun altında birkaç dakika ovalayınız.
DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
Cilt tahrişi devam ederse, bir doktora danışın.
SOLUNDUĞUNDA: Nefes almakta güçlük çekiyorsa, kurbanı temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat 
bir pozisyonda dinlendirin.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİ/doktor arayın.
YUTULDUĞUNDA: Derhal bir ZEHİR MERKEZİ/doktor çağırın.
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.

Uygun koruyucu eldivenler giyin: Kat. 4 EN 374 ' e göre. (örn. KCL tarafından yapılan "Tricotil")
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Anti-Insekt

Aletler / Temizlik

Depolama / Raf ömrü

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

İlk yardım tedbirleri

Kişisel koruyucu ekipman

Atık talimatı

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

İyi kapatılmış, orijinal kaplarda, çocukların erişemeyeceği yerde ve kuru, serin, iyi havalandırılan, 
doğrudan güneş ışığından ve dondan korunan bir yerde saklayın. Depolama alanlarında sigara 
içilmesine izin verilmemektedir.

«ǊǸƴǸƴ ƴŀƪƭƛȅŜǎƛΣ ŘŜǇƻƭŀƴƳŀǎƤ ǾŜ ǘŀǒƤƴƳŀǎƤ ƛƭŜ ōŜǊǘŀǊŀŦ ǾŜ œŜǾǊŜǎŜƭ ƪƻƴǳƭŀǊ ƘŀƪƪƤƴŘŀ ŘŀƘŀ ŦŀȊƭŀ ōƛƭƎƛ ƛœƛƴ ƭǸǘŦŜƴ 
ƎǸƴŎŜƭ aŀƭȊŜƳŜ DǸǾŜƴƭƛƪ .ƛƭƎƛ CƻǊƳǳϥƴŀ ōŀƪƤƴΦ

YǳƭƭŀƴƤƳ ǎƤǊŀǎƤƴŘŀ ǘǸƳ ǸǊǸƴ ƪŀȅƤǇƭŀǊƤ ǘƻǇƭŀƴƳŀƭƤ ǾŜ ȅŜƴƛŘŜƴ ƪǳƭƭŀƴƤƭƳŀƭƤ ǾŜȅŀ ǘŜƘƭƛƪŜƭƛ ŀǘƤƪ ƻƭŀǊŀƪ ōŜǊǘŀǊŀŦ 
ŜŘƛƭƳŜƭƛŘƛǊΦ ¢«ǊǸƴ ǾŜ ƪŀƭƤƴǘƤƭŀǊƤ ƪŀƴŀƭƛȊŀǎȅƻƴŀΣ ƪŀƴŀƭƛȊŀǎȅƻƴŀ ǾŜȅŀ ŘƻƐǊǳŘŀƴ ǘƻǇǊŀƐŀ ǾŜȅŀ ǎǳȅŀ 
ōƻǒŀƭǘƤƭƳŀƳŀƭƤŘƤǊΦ YŀƴŀƭƛȊŀǎȅƻƴ ǎƛǎǘŜƳƛƴŜ ƪŀǊƤǒƳŀǎƤƴŀ ƛȊƛƴ ǾŜǊƳŜȅƛƴΦ [ŀǾŀōƻȅŀ ōƻǒŀƭǘƳŀȅƤƴΦ !ǾǊǳǇŀ ŀǘƤƪ 
ƪƻŘǳ ло лн лнϝ ƻǊƎŀƴƻƪƭƻǊƭǳ ŀƘǒŀǇ ƪƻǊǳȅǳŎǳƭŀǊΦ

!ƪǘƛŦ ƎƛǊŘƛƭŜǊΥ
.ǳ ǸǊǸƴǸƴ млл ƎϥƤ лΣнр Ǝ ǇŜǊƳŜǘǊƛƴ όL{hύ ƛœŜǊƛǊΦ
.ƛȅƻǎƛǘƭŜǊƛ ƎǸǾŜƴƭŜ ƪǳƭƭŀƴƤƴΦ YǳƭƭŀƴƳŀŘŀƴ ǀƴŎŜ ŘŀƛƳŀ ŜǘƛƪŜǘƛ ǾŜ ǸǊǸƴ ōƛƭƎƛƭŜǊƛƴƛ ƻƪǳȅǳƴǳȊΗ

YƻƴǘǊƻƭ YƤƭŀǾǳȊ {ŀȅŦŀƭŀǊƤΥ
.t млун ς TȅƛƭŜǒǘƛǊƛŎƛ ŀƘǒŀǇ ƪƻǊǳƳŀ ς ǘŜƳŜƭ ǀƴƭŜƳƭŜǊ
!ƘǒŀǇ ƪƻǊǳȅǳŎǳƭŀǊΣ ŀƘǒŀōƤ ȊŀǊŀǊƭƤƭŀǊŘŀƴ ƪƻǊǳƳŀƪ ƛœƛƴ ōƛȅƻǎƛŘŀƭ ōƛƭŜǒŜƴƭŜǊ ƛœŜǊƛǊΦ TƴǎŀƴƭŀǊŀ ǾŜ œŜǾǊŜȅŜ 
ȅǀƴŜƭƛƪ ǊƛǎƪƭŜǊŘŜƴ ƪŀœƤƴƳŀƪ ƛœƛƴ ǎŀŘŜŎŜ ǘŀƭƛƳŀǘƭŀǊŀ ǳȅƎǳƴ ƻƭŀǊŀƪ ǾŜ ǎŀŘŜŎŜ ƻƴŀȅƭŀƴƳƤǒ ǳȅƎǳƭŀƳŀ 
ŀƭŀƴƭŀǊƤƴŘŀ ƪǳƭƭŀƴƤƭƳŀƭƤŘƤǊΦ .ǳ ǸǊǸƴƭŜ ǘǸƳ ƎŜǊŜƪǎƛȊ ǘŜƳŀǎƭŀǊŘŀƴ ƪŀœƤƴƤƴΦ ¸ŀƴƭƤǒ ƪǳƭƭŀƴƤƳ ƘŜƳ ǎŀƐƭƤƐŀ ƘŜƳ 
ŘŜ œŜǾǊŜȅŜ ȊŀǊŀǊƭƤ ƻƭŀōƛƭƛǊΦ
5ƛƪƪŀǘƭƛ ōƛǊ ǒŜƪƛƭŘŜ ŀœƤƴ ǾŜ ƪǳƭƭŀƴƤƴΦ
4ŀƭƤǒƤǊƪŜƴ ȅŜƳŜƪ ȅŜƳŜȅƛƴΣ ƛœƳŜȅƛƴ ǾŜȅŀ ǎƛƎŀǊŀ ƛœƳŜȅƛƴΦ
!ǘǀƭȅŜ ƛǒƭŜƳƛ ǎƤǊŀǎƤƴŘŀ όŜƴŘǸǎǘǊƛȅŜƭ ǳȅƎǳƭŀƳŀύ ƛȅƛ ƘŀǾŀƭŀƴŘƤǊƳŀ ǎŀƐƭŀȅƤƴΦ
aƻƭŀ ǾŜǊƳŜŘŜƴ ǀƴŎŜ ǾŜ ƛǒƛ ōƛǘƛǊŘƛƪǘŜƴ ǎƻƴǊŀ ŜƭƭŜǊƛƴƛȊƛ ȅƤƪŀȅƤƴΦ



Gıda veya yem ile doğrudan temas etmesi amaçlanan ahşap üzerinde kullanmayın.
Ürünün veya herhangi bir miktarda arta kalan ürünün su ortamlarına, toprağa veya kanalizasyon sistemine 
girmesine izin vermeyin.
Bu ürünün kullanımı ve bu ürünle işlem görmüş ahşabın su ekosistemlerini bozabileceği için yüzey sularının 
yakın çevresinde kullanılması yasaktır.
Çevreyi (toprak altı, su ortamları, bitkiler vb.) ürün sıçramalarından koruyun.
Kuruduktan sonra, hava koşullarına maruz kalan ahşap bir kat daha leke veya son kat boya ile işlemden 
geçirilmelidir (DIN EN 927-2 gerekliliklerine uygun olarak). Bu son kat sürekli olarak muhafaza edilmelidir.
Alman sanayi derneği Deutsche Bauchemie e.V. tarafından yayınlanan "Ahşap Koruyucuların Kullanımına 
İlişkin Uygulama Kuralları" kapsamlı bilgi sağlar.
Yüzey sularına yakın işlenmiş ahşap kullanmayın
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Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam 
deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu 
nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların 
nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve  
karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın 
kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, 
herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle 
irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak 

uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz 
sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki 
bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm 
konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki 
versiyonun yerine geçer.

www.remmersahsap.com
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