
Adolit BAQ+
Kapalný koncentrát na ochranu dřeva v interiéru i exteriéru s dlouhodobým
účinkem proti dřevokaznému hmyzu, plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím
houbám

Odstín Dostupnost
Počet kusů na paletě

BaleníBalení 1 kg1 kg 5 kg5 kg 40 kg40 kg

Typ balení lahev plastový kanystr sud

Kód obalu 01 05 40

Číslo výrobkuČíslo výrobku

bezbarvý 110035 ◼ ◼ ◼
zelený 110036 ◼ ◼ ◼
hnědý 110037 ◼ ◼ ◼
bezbarvýbezbarvý: Kód obalu 19, 20 a 44
zelenýzelený: Kód obalu 21, 22 a 42
hnědýhnědý: Kód obalu 23, 24 a 39

Spotřeba 1 kg koncentrátu na 50 m² při ředění 1:9

Oblasti použití Dřevo do interiéru a exteriéru■
Staticky namáhané stavební dílce pod střechou (např. krovy)■
Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2■
Vhodné i pro KVH■
Na ochranu zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami■

Vlastnosti výrobku Preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním■
Dlouhá stabilita účinných látek■
Vysoká účinnost: nízká koncentrace roztoku a nanášeného množství, krátká doba ponoru■
Velmi dobře rozpustná■
Inhibující (zabraňující) korozi■
UV-stabilní kontrolní barviva■
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Údaje o výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Barevný odstín bezbarvý, hnědý, zelený

Hustota Ca. 1,0 g/cm³

Zápach charakteristický

Hodnota pH (20 °C) cca 5-8

Přípravné práce Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý a bez částeček prachu.
Přípustná vlhost dřeva: u > 20 % (s výjimkou uměle sušeného stavebního dřeva).
Dřevo by mělo být již nařezáno na poždovanou velikost.

■

Příprava podkladu
Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.
Odstraňte dřevo napadené dřevokaznými houbami ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od viditelného zamoření. Vyměňte
zničené dřevo za nové, impregnované.
Ošetření zdiva:Ošetření zdiva:
Odstraňte omítku minimálně 1,5 m nad viditelnou hranicí napadení, napadené spáry vyškrábejte min. 2 cm hluboko.

■

Příprava směsi Míchání
K vytvoření 10% roztoku smíchejte 10 kg výrobku s 90 l vody.
Pomocí krátkého promíchání roztok snadno zhomogenizujete.
Min. 10% vodný roztok.

■

Zpracování Štětcem nebo stříkáním

Upozornění při zpracování Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Nářadí / čištění Štětec, váleček,tlakový postřikovač, nebo stříkací zařízení bez přívodu vzduchu.

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým
slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.
V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.
Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.
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Bezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním
bezpečnostním listu.

Popis první pomoci Při nadýchání:
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí:
Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou.Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití:
Postiženého umístěte v klidu na čertsvém vzduchu. Ústa mu vypláchněte vodou a nechte vypít větší množství vody.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění na likvidaci odpadů Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze
zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
Kód odpadu 03 02 05* Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

Biocidní přípravek Účinné látky:Účinné látky:
100 g prostředku obsahuje 5,25 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid , 0,175 g tebukonazol (ISO) , 0,175 g
propikonazol (ISO) , 0,24 g 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát , 0,10 g cypermethrin , 0,035 g permethrin (ISO) a 0,25 g
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

*Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .
Produkt obsahuje biocidy, které jsou toxické pro určité organismy. Abyste předešli rizikům pro lidi a životní
prostředí, používejte jej pouze v souladu s návodem k použití a ve schválených oblastech použití. Nepoužívejte pro
dřevo ve společných místnostech (s výjimkou vnitřních částí oken a dveří) a dřevo určeno pro přímý kontakt s
potravinami nebo krmivy. Vyvarujte se zbytečného kontaktu s výrobkem. Zneužití může vést k poškození zdraví a
životního prostředí.
Otevírejte a používejte opatrně.
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Nevdechujte výpary produktu.
Zabraňte vniknutí produktu (nebo jeho zbytků) do vody, půdy nebo kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v
praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v
zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné
pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a
zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě
rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek,
použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny
individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás
zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo
vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické
poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme
podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše
Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání
Technického listu.
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