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ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ 01/2S/TDS 
 
 
 
 

2 зірковий засіб для захисту деревини та будівельних споруд  
 

 
 

Багатофункціональний захист для дерев’яних будівельних споруд та деревини. Захист проти 

комах, ушкоджуючих деревину та будівельного грибка. Для групи деревини: 1 та 2 

 

Використання:                                                                                                  
 Захист елементів будівельних споруд та дерев’яних поверхонь.  

 Захист проти: будівельного грибка та шкідливих комах, шкідників дерев’яних поверхонь. 

 Для групи деревини : 1,2. 

 

Переваги: 

 Широка класифікація захисних засобів для деревини, яка використовується в будівництві 

 Відмінний захист проти плісняви та цвілі та грибка.  

 Високо ефективний засіб проти комах, які пошкоджують деревину.  

 Для деревини класу: 1, 2, 3 

 Корисний засіб. 

 Для професійного та особистого використання 

 

Технічні показники:                                                                                              

Склад: суміш propiconazole, ethanoloamine (Суміш пропіконазола , етаноламіна й ін.) 

  

Колір: голубий, синій  

Запах:  запах аміаку 

Форма: клейка рідина 

PH: 9,2 - 9,8 (20% розчин)   

Щільність (25C)  1,25 г/cм3  

Кількість верств: 1 - 2 (якщо використовується щітка) 
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клас  Опис класа 

Грибок, комахи 

розчин 

викорис

тання 

г/м2 

Ефективність в 

м2 від 1 л 

розчину.* 

Ефективність в м2 

від 5 л. розчину.* 
Застосування 

 1  

деревина, 

використовується 

тільки в сухому 

приміщенні 

1:19 мін. 35 більше 30 Вище 150 

один або два шари, 

розбризкування, 

занурення у ванну 

на 3 –5 години 

2  

деревина, не повинна 

контактувати з  

ґрунтом, землею, 

дощем, вологою. 

1:9 мін. 40 вище 25 вище 125 

один або два шари, 

розбризкування, 

занурення у ванну 

на 3 –5 години. 

     

40 г концентрату / 

м.кв або 2,5л 

готового розчину / 

м.кв 

 

 
  

Норми та Якість:                                                                                         

 

Положення: Засіб пройшов тестування та перевірку, отримав свідоцтво польського Інституту 

Гігієни та Технічного Інституту, свідоцтво PZH.  
 

 

Інструкція щодо використання:                                                                               

 

Підготовка розчину: 

Концентрат, розчинений з водою у пропорції 1:9 (наприклад. для 1 л. концентрату додають 9 

л. води). Розмішують перед використанням. 

 

Зовнішній Метод: 

• Продукт застосовується 1-2 рази, змащуючи поверхню щіткою або роблять ванну (на 3-5 

години). Доки продукт належним чином не змастив деревину (мінімум 72 години), 

поверхня повинна бути захищена проти дощу, який може змити продукт. Після цього 

часу можливо зовнішнє застосування деревини. Застосовується для деревини класу 1 та 

2.  

Застереження: 

• Не використовуйте деревину, яка не придатна для змащування. Виключайте будь-які 

контакт з продуктами. Якщо продукт використовується на окрашену або змащену 

поверхню деревини, спочатку проведіть тестування. Не використовуйте будь-які миючі 
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засоби перед застосуванням, можлива непередбачена реакція. Використовуйте тільки 

чисті інструменти.   
 

ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ:     
Продукт повинен зберігатися в закритому опломбованому приміщенні при температурі від + 5 

до 30 C. Тримати окремо від продуктів харчування та в подалі від дітей.  Термін придатності 

продукту 5 років від дати виготовлення при умовах зберігання в сухому приміщенні в 

оригінальній упаковці. 

 

 

 Транспортна інформація:                                                                                  
 

Продукт був класифікований як продукт до якого повинні бути застосовані правила 

транспортування безпечних речовин ADR/RID. Ethanoloamine (UN2491, група пакування III) – 

безпечний продукт, класифікують 8 увідповідності з Актом від 28 жовтня 2002 Дз У. номер 

199/2002 poz.1671; Дз.U. номер 97/2004 poz.962; Дз.U. номер 96/2004 poz.959)  та  обмеження в 

логістиці ADR. 

 

Заходи безпеки:  

Cтандартні заходи гігієни. Для детальної інформації звертайтеся до  

Технічні показники щодо безпеки  в компанію Селена С.A. 
 

Додаткова інформація:                                                                                          

Інформація на карті з безпеки. Поверхня деревини в м2 до м3 кімнати, де вона знаходиться 

повинна не перевищувати пропорцію 0,2. 

З публікацією цих технічних показників, вся попередня інформація більше не діє. 
Інформація наведена в цьому документі достатньо повна та надана у відповідності  з останніми дослідженнями компанії Селена. 

Незважаючи на те, що умови та методи використання продукції Селена поза увагою та контролем компанії, компанія гарантує 

споживачеві, що продукт Селена відповідає своїй специфікації, якщо дотримуватися наведеної інформації. Єдина гарантія, яку 

надає компанія Селена, що продукт буде відповідати поточній комерційній. Споживач має право повернути вартість продукту 

або замінити продукт, у випадку порушення наданої гарантії. Компанія Селена. С.A. відмовляється від відповідальності при 

недотриманні умов товарного стану, неправильного використання або зберінання продукту. Компанія Селена С.А. 

відмовляється від будь-яких зобов’язань щодо незначних або опосередкованих збитків. Споживач повинен дотримуватися 

правил використання продукції.  
 

 

 

 


