
TRÆBESKYTTELSESMIDDEL (PT8)

Professionel 
svampe-, skimmel- og 
insektbekæmpelse

www.protox.dk

Anvendes til træbeskyttelse mod skimmelsvamp, 
træødelæggende svampe og træødelæggende insekter. 

Påføres med pensel eller rulle.
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TRÆBESKYTTELSESMIDDEL (PT8) 
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod skimmel
svamp, træødelæggende svamp og træøde læggende insekter. 
Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335:2013.

BRUGSANVISNING 
Protox Kombi Aqua kan anvendes på tagkonstruktioner, 
vinduer, udvendige døre, beklædning, hegn, udhæng, 
carporte mv.
Protox Kombi Aqua er klar til brug og anvendes ufortyndet.
Påføring: Må anvendes af både professionelle og private. 
Påføring med pensel eller rulle. Omrøres inden brug.  
Ved behandling må træets fugtighed ikke overstige 18%  
og over fladen skal være tør og ren. Temperaturen skal 
under påføring og tørring være over 5°C og den relative 
luftfugtighed under 80%.
Dosering: 200 ml/m2.
Tørretid: 24 timer ved 23°C og 60% relativ fugtighed.
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring: Køligt i originalemballage med tætsluttende 
låg. Tåler IKKE frost.
Holdbarhed: 24 måneder ved korrekt opbevaring.
Affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i overens
stemmelse med de kommunale regler for håndtering  
af farligt affald.
Registrerings indehaver: Troy Chemical Company,  
Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, The Nederlands.
MSTgodkendelsesnr. 57826

VIGTIGT INFORMATION INDEN IBRUGTAGNING 
Træbeskyttelsesmidler skal anvendes med forsigtighed. Må ikke 
anvendes mod andre organismer eller i højere doser end foreskrevet. 
Læs etiketten og anvisninger før produktet anvendes. Hvis produktet 
anvendes udendørs, så dæk jorden af ved påføring, så nedsivning af 
spild forhindres. Må ikke anvendes vis produktet under påføringen kan 
nå overfladevand som fx vandløb eller en bro over en dam. Anvend 
ikke produktet på træ eller træværk der komme i direkte kontakt 
med fødevare eller foderstoffer. 5% af blandingen består af en eller 
flere bestanddele af ukendt akut toksicitet og for hvilke faren for 
vandmiljøet ikke kendes.

ADVARSEL 
Meget giftig med langvarig virkning for vandlevende organismer. 
Sikkerhedsdatabladet kan på anmodning rekvireres. Hvis der er brug for 
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgæn-
geligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker 
beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Udslip opsamles.

Indeholder 3-Iodo-2-Propynylcarbamat, 
propiconazol. Kan udløse allergisk reaktion. 
Indeholder max. 14 g VOC/liter, Grænsevær-
dien er 700 g VOC/liter (kat. A/f). Aktivstoffer: 
IPBC, CAS 55406-53-6, 0,75% - Propiconzol, 
CAS 60207-90-1, 0,24% - Cypermethrin, CAS 
52315-07-8, 0,15%.

UFI: KYD3-Y0YY-T00M-3TA5


