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pantvyÁe KEzELÉSÉRE És vÉoelruÉne szoleÁló rennnÉrexne

XLlX GEL cuRAT!F FoNGl +kereskedelmi név:

Azonosítószá m : 63-3800-63

Termék összetétele

Permetrin 0,51% lwlw
Propiconazol L,17 %w/w
TMAC 0,0001%wlw

Tulajdonság:
Lobbanáspont: > 70
Sűrűség: 0.81

Alkalmazás:
Faanyag nedvessége a kezelés előtt: <25%

TAN ÚsíTvÁNy ELóFELTÉrrlet
Tox ecotox értékelés

lparihasználat
Faanyag beltéri használatra: X
Faanyag kültéri használatra: X

Megjegyzések:
A biztonsági címkén és a biztonsági adatlapon megadott adatok érvényesek.

Ne dobjon ki maradványanyagokat a lefolyóba, ezt a terméket és annak csomagolását egy veszélyes és

különleges hulladékok elhelyezésére szánt hulladékgyűjtő központban kell megsemmiiíteni.

Magyarázat: X = igen, o= Nem
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l.L.I. N ernzett ori nycwetLltázcte Kft,

lntemationa] Languages

lnstiiute Ltd.

2l00 Oödöllö, Körösíó:t u.2.

Rdószárn: 120ó823ó,2-t 3

"A fordítást az l.L.l. Nemzetközi Nyelvek lntézete
dokumentummal mindenben megegyezik.

Dátum: 2018"10.19."
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Kft. készítette. lgazoljuk, hogy a fordítás az eredeti
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FAANYAGVÉOŐ ÉS TERMESZELLENES

szEREK

Az alább megjelölt termékeket az FCBA tanúsítja. A rájuk vonatkozó használatijogokat a Kollektív
Tanúsító Védjegy CTB-P+ biztosítja a Védjegy Szabályzatban foglalt feltételek szerint.

Vita esetén jelen tanúsítvány francia nyelvű változata számít hiteles szövegnek.
§.

Típus: oldószer-alapú

Állapot: Használatra kész

cofrac
(logó) 

.
TERMEKEK ES SZOLGALTATASOK
rruceoÉryezÉsE

nxxReotrÁctó
N5-001,1 s
axxReotrÁctó
elÉnxerő a
WWW,COFRAC.HU WEBOLDALON

Jelen tanúsítvány a név szerint
megnevezett kezelési termékre vonatkozik.
Nem állapítja meg az alkalmasságot az
alkalmazási osztályok szeúnti faanyagokon

a,,aló alkalmazásra, ezt az alkalmasságot a

=_-TB-B+ 
engedély tanúsíthatja. Valamint

nem áIlapítja meg az ácsok által
alkalmazott vagy más kezelések
minőségét, amelyet egy Szolgáltatási
védjegy tanúsíthat. (CTB-A+ ...)

Megjegyzés: Csak a márka logójával
ellátott termékek használhatják jelen
engedélyt.
Ez az engedély folyamatos ellenőrzés
alapján tanúsítja a gyártmányok
minőségét. Nem jelenít meg olyan
döntéseket, amely az év során, az
ellenőrzési vizsgálatok eredménye
alapján születnek. A márka
jogosultjainak naprakész listája és az
engedélyezett termékek az
megtekinthetők az FCBA-nál, a
www.ícba.fr oldalon,

FCBA, engedélyező szervezet
(logó)
Székhely: 10, rue Galilée
77 420 Champs-su r-Marne
Tel: +33 @\1 72 97 84

Lefedett B iolóeiai kockázatok
somba rovarok Megelőzés Kezelés
barnarothadás X cincértélék X X
Fehér rothadás X Szúfelék X X

Bogarak X X
Fatermeszek x X

Jelentések: x = igen 0 = nem
Megjegyzés: jelen termék injekció nélküli helyreáltító kezelésre való
használat esetén az alkalmazandó, minimális terhelés 450 glm2

"A fordítást az l.L.l. Nemzetközi Nyelvek lntézete Kft. készítette" lgazoljuk, hogy
dokumentummal mindenben megegyezik. l'\ ,,} \ 
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Használati osztály 1 2 3.1

Puhafa (s) X X X
Keményfa X X X
Kiegészítő tesZek
kioldási eliárás X X
kritikus értékek (S) ll (H) (S) (H) (S) ll (H)
Megelőző eljárás
Felszíni kezelés g1,2

82 82 200 200 200 200

Gvóeyító kezelés 240
Higítási arány Használatra

kész

ford ítás eredeti

Jelen tanúsítvány 2 oldalból áU. UZ




