
 
 

 

INWOOD FIRE PROTECT 
 

Антисептик для деревини з властивостями вогнезахисного складу (антипірен)  

 
«INWOOD Fire Protect» — антипірен, який використовується в нових і 

реконструйованих будівлях — для обробки пиломатеріалів (лати, дошки, 
крокви, бруси тощо) в закритих будівельних конструкціях, не схильних до 
прямого впливу атмосферних опадів (всередині приміщень), забезпечує 
отримання деревини, що важко горить або важко спалахує — утворює на 
поверхні деревини покриття, яке в разі впливу полум’я перетворюється в шар 
сухої піни і затримує доступ полум’я до шару деревини. «INWOOD Fire Protect» 
використовується також для профілактичної захисної обробки проти вогню, а 
також для захисту деревини від гнилі, виникнення грибків і від деревних 
гризунів. Не токсичний, не містить полібромовані дифенілові ефіри (PBDE). Не 
знижує міцність деревини. Інструкція з використання. Антипірен «INWOOD 
Fire Protect» наноситься на поверхню деревини пензлем, роликом або 
пульверизатором (2–4 рази) з інтервалом між обробками не менш 6 годин або 
здійснюють імпрегнацію деталей з деревини шляхом замочування в ванні 
(ємності, баку тощо) протягом 2–24 годин. Витрата: 300–360 мл/м2 (залежно від 
виду деревини, вологості, гладкості поверхні тощо) Під час обробки 
температура повинна бути не нижче +5 °C. Вологість деревини перед обробкою 
має бути 18%, відносна вологість повітря — не більше 70%. Більш висока 
температура повітря сприятливо позначається на здатності деревини 
всмоктувати рідину. Зберігати в закритій ємності при температурі від +5 до 
+30 °C. Берегти від холоду. Термін придатності — 2 роки з дати виготовлення. 
Дату виготовлення див. на упаковці. Клас вогнестійкості. B-s1,d0 , LVS EN 
13501-1+A1:2010, (товщина деревини не менше 25 мм).  H290 Може викликати 
корозію металів. H314 Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження 
очей. H318 Викликає серйозні пошкодження очей. H335 Може викликати 
подразнення дихальних шляхів. P260 Не вдихати пар або аерозоль 
P280 Користуватися захисними рукавичками та засобами захисту очей та 
обличчя. P301 + P330 + P331 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: прополоскати рот. 
НЕ ВИКЛИКАТИ блювоту. P310 Негайно зв’яжіться з ЦЕНТРОМ 
ВІДПРАВЛЕНЬ або лікарем. P303 + P361 + P353 В РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ 
ШКІРОЮ (або волоссям): зняти увесь забруднений одяг. Обполоснути 
шкіру водою / в душі. P305 + P351 + P338 – В РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: 
обережно промивати водою протягом декількох хвилин. За наявності 
контактних лінз, вийняти їх, якщо це можна зробити без труднощів. 
Продовжувати промивати. Активні речовини: пентагідрат тетрабората 
динатрію 4% CAS № 12179-04-3; алкілтріметіламмоній хлорид 0,1% CAS 
№ 61789-18-2. Інвентарізаційний номер біоциду LV13022019/1221, тримач SIA 
«Vincents Polyline». 
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