
[Rakstiet šeit] 

 

 

 
 
 

Antipüreeni INWOOD Fire B 

 
KASUTUSVALDKOND. 

 

Antipüreeni INWOOD Fire B kasutatakse uute ja rekonstrueeritavate ehitiste juures 

sisseruumides ja välitöödel – saematerjalide (latid, lauad, sarikad, prussid jne) 

töötlemiseks, mille tulemusel saadakse raskesti süttiv ja põlev puit. Antipüreeni 

INWOOD Fire B kasutatakse puidu profülaktiliseks kaitsmiseks tule eest suletud 

ehituskonstruktsioonides, mis ei ole otseselt sademete mõju all (siseruumides). 

Antipüreen INWOOD Fire B toimib nii, et moodustab puidu pinnale kile, mis 

muutub leekide mõjul kuivaks vahukihiks ja takistab leekide pääsemist puidu 

pinnani. Ei ole toksiline, ei sisalda polübromeeritud difenüüleetreid (PBDE). Ei 

vähenda puidu tugevust ja ei kutsu esile metalli korrosiooni. Pärast töö lõpetamist 

peske töövahendid rohke veega (eriti alumiiniumist osad). 

 

KASUTAMISJUHISED. 

 

Antipüreeni INWOOD Fire B vőib puidu pinnale kanda pintsli või rulliga või 

pihustades (2 - 4 kordsel tõõtlemisel) töötlemiste vaheline intervall ei tohi olla pikem 
kui 6 tundi., Antipüreeni INWOOD Fire B kasutamisel puidu immutamiseks 

sukeldamismeetodil vannis (vaadis, tünnis) tuleb saematerjali selles hoida alates 2-24 
tunnini. Kulu 300-360 ml/ m² (sõltuvalt puidu liigist ja niiskusest, pinna siledusest 

jne). 

 

TÖÖTEMPERATUUR. 

 

Töötlemise ajal mitte alla +5 °C, puidu niiskus mitte üle 18%. Kõrgem temperatuur 
soodustab vahendi imbumist puitu. Säilitamine 24 kuud. Mitte lasta külmuda. 
Valmistamise kuupäeva vaata pakendil. 

 

TULEOHUTUSKLASS. B-s1,d0, LVS EN 13501-1+A1:2010, (puit, mille 
minimaalne paksus on 25 mm). 

 

TÖÖKAITSE. 

 

Puitu tuleb töödelda välitingimustes või hästi ventileeritavates ruumides, kasutades 

kaitsevahendeid (kaitsekindad, kaitseprillid, tööriietus). Antipüreeni sattumisel nahale 

tuleb see pesta maha vee ja seebiga. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja 

silmakahjustusi. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. P260 Udu/pihustatud 

ainet mitte sisse hingata. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi 

ventileeritavas kohas. P280 Kanda kaitsekindaid/ 

kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE 

KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P310 Võtta viivitamata 

ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P303 + P361 + P353 

  
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik 
saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
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