TRÆBESKYTTELSESMIDDEL
(PT8)

Må kun anvendes til behandling af nyt og
gammelt træværk over jord i forbindelse med angreb
af træborende insekter.

Professionel
svampe-, skimmelog insektbekæmpelse

1 liter

Træbeskyttelsesmiddel

ADVARSEL

Må kun anvendes til behandling af træ over jord
mod træborende insekter.

Brugsanvisning
Protox Insekt anvendes til behandling af nyt og gammelt
træværk i forbindelse med angreb af træborende insekter.
Anvendes til emner, der skal males og til ikke malede emner,
hvor en hvis rejsning af træet er uden betydning. Træværket
rengøres omhyggeligt inden behandlingen påbegyndes. Kan
påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Ved påføring
med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange
– hver gang til mætningspunktet. Kan efterbehandles med
Protox Svamp, Protox Akvagrund og Protox Skimmel.
Må ikke anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur under
5°C og ved en høj luftfugtighed (>80%) RF).
Rengøring: Med vand og sæbe.
Holdbarhed: Mindst holdbar 18 mdr. efter fremstillingsdato.
Opbevaring: Opbevares frostfrit.
Affald: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen.
Registreringsindehaver/producent:
PPG AC France SA · 1 rue de l’union Immeuble Union Square
CS10055 92565 Rueil-Malmaison France.
Dansk importør: Protox ApS · E-mail: info@protox.dk
Internet: www.protox.dk · Tlf. 75504022

Nettoindhold:

1 liter

00-1

Kodenummer

1993

1038

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Meget giftig med
langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) Vask
huden grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Udslip
opsamles. Læs etiketten før brug. Bær beskyttelseshandsker/
beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bær kemisk
resistente beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj ved brug af
produktet. (Handskematerialet og tøjmaterialet skal angives af
godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.)
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes indendørs af professionelle til forebyggelse eller behandling af angreb af træborende insekter
(Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum og Lyctus
brunneus), og kun i kirker o.l. og andre bevaringsværdige
bygninger samt i bygninger, hvor mennesker ikke arbejder
eller opholder sig i længere tid ad gangen. Produkterne må
ikke anvendes i boliger. Må kun anvendes i brugsklasse
1 jf. DS/EN335:2013. Må ikke anvendes i boliger. Må
ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må
kun anvendes i doseringer på 200 g/m2 ved præventiv
behandling, 300 g/m2 ved kurativ behandling og 180 g/m2
til injektion. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i
direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Må ikke
tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.
Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Kan udløse allergisk reaktion.
Analyse: Cypermethrin 0,1% w/w (1,0 g/l). Præparattypen
er en væske.
Fremstillingsdato+batch-nr:
Se mærkning andetsteds på emballagen.
BPR Reg.-Nr. 795-2-2-1. Aktivstof og den biocidholdige
produktfamilie er godkendt efter biocidforordningen
(Forordning (EU) nr. 528/2012).

