INWOOD FIRE PROTECT
Koksnes antiseptiķis ar uguns aizsargsastāva īpašībām (antipirēns)

“INWOOD Fire Protect” antipirēns, ko izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs –
zāģmateriālu (latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei slēgtās būvkonstrukcijās,
kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās), kas nodrošina
grūti degošas vai grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu - uz koka virsmas veido
plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu
piekļūšanu koksnes virsmai. “INWOOD Fire Protect” pielieto arī koksnes profilaktiskai
pretuguns aizsargapstrādei, kā arī koksnes aizsardzībai pret trupi, sēnītēm un
kokgraužiem. Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus (PBDE).
Nesamazina koksnes stiprību. Lietošanas instrukcija. Antipirēnu “INWOOD Fire
Protect” uz koka virsmas uzklāj ar otu, rullīti vai pulverizatoru (2 - 4 reizes) ar
intervālu starp apstrādēm ne mazāku kā 6 stundas vai koka detaļas impregnē ar
mērcēšanas palīdzību vannās (tilpnēs, tvertnēs u.c.) no 2 līdz 24 stundām. Patēriņš:
300 – 360 ml/m² (atkarībā no koksnes veida, mitruma, virsmas gluduma u.c.).
Apstrādes laikā temperatūrai jābūt ne zemākai kā +5 °C. Koksnes mitrumam pirms
apstrādes jābūt 18 %, relatīvais gaisa mitrums ne augstāks, kā 70 %. Augstāka gaisa
temperatūra labvēlīgi ietekmēs koksnes piesūcināšanos. Uzglabāt slēgtā traukā +5
līdz +30 °C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 2 gadi no
izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.
Ugunsdrošības klase. B-s1,d0 , LVS EN 13501-1+A1:2010, (koksnes biezums nav
mazāks par 25 mm). H290 – Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa
smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H318 Izraisa nopietnus acu
bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. P260 Neieelpot izgarojumus
/smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301 + P330 + P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT
vemšanu. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto
apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. P305 + P351+ P338 – SASKARĒ AR
ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir
ievietotas un, ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Aktīvās vielas: Dinātrija
tetraborāta pentahidrāts 4% CAS Nr. 12179-04-3; Alkiltrimetilamonija hlorīds 0,1%
CAS Nr. 61789-18-2. Biocīda inventarizācijas Nr. LV13022019/1221, turētājs SIA
“Vincents Polyline”.
Bīstami

