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HOLZ BIO
TÕHUS SÜGAVIMBUV PUIDUKAITSEVAHEND
PUIDUKAHJURITE EEST SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS.
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PUIDUSINE

JA

KASUTUSALA
Toodet kasutatakse uute või varem puidukonservandiga töödeldud puitelamute, majapidamisehitiste, kasvuhoonete,
keldrite, raamide, roovitiste, terrasside, kaide ja muude konstruktsioonide ning saetud, hööveldatud või palkelementide
puhul, mis on vahetus kontaktis inimeste ja loomadega ning kannatavad aktiivse biolagunemise all. Holz Bio
kasutatakse iseseisvalt või kruntvärvina lakkide ja värvide alla. Holz Bio´t samuti võib kasutada
desinfitseerimisvahendina puitmaterjalile.
NB! Holz Bio’d ei kasutata pindadel, mis on juba kaetud laki, värvi või mõne muu kilettekitava hüdrofoobse ainega.
EELISED
 Tegemist on uue põlvkonna tootega, mis on sügavimbuv ja tagab pikaajalise puidukaitse.
 Holz Bio seondub keemiliselt puiduga ja vähendab selle poorsust.
 Holz Bio saab kasutada nii ruumide sees kui väljas.
 Toode kaitseb efektiivselt mädanemise, puidusine, hallituse, seente (nt. Gloeophyllum trabeum ja Coriolus
versicolor), puidukahjurite ja muude bioloogiliste lagundajate eest ning peatab ka juba alanud bioloogilise
riknemise.
 Holz Bio’d kasutatakse ka profülaktikaks majavammi vastu (nt. Coniophora puteana) ning seenega nakatunud
puidu saneerimiseks ja desinfitseerimiseks.
 Toode säilitab puidu tekstuuri ega takista õhutsirkulatsiooni.
 Toode ei mõjuta puidu liimimise ega hilisema värvimise võimalusi.
 Holz Bio on tule- ja plahvatuskindel ning ei sisalda lenduvaid aineid.
KASUTUSVIIS
Holz Bio kantakse mustusest, tolmust, puukoorest jm puhastatud pinnale. Töödeldava puidu niiskus ei tohi ületada
20% puidu massist. Õhutemperatuur ei tohi olla alla +5oC maksimaalse õhuniiskusega 75%. Iga värskelt pinnale
kantud kiht tuleb kuivatada õhutemperatuuril vahemikus +12oC...+40oC. Sellistel tingimustel kuivamisaeg on 1–3
ööpäeva, kuid võib olla rohkem sõltuvalt õhutemperatuurist ja -niiskusest, puidutüübist ja viimistlusviisist. Toode on
puiduga lõplikult seondunud 7 ööpäeva möödudes. Immutatud ja kuivatatud pinda võib värvida või katta teiste
dekoratiivvahenditega.
NB! Vältida vahendi sattumist tsingitud pinnale, mille tõttu värv võib muutuda. Mitte töödelda jäätunud puitu! Mitte
segada teiste vahenditega! Enne kasutamist hoolikalt segada! (Toote põhja tekkiv sade ei mõjuta toote kvaliteeti).
KULU
Pintsli ja/või rulli abil toodet kantakse puitmaterjali pinnale 2–3 kihti 40–60 minutiliste intervallidega või puitmaterjal
töödeldakse 40–60 minutit vannis/vaakumis, normeeritud summaarse kuluga 200–300 g/m2 (1 liiter/ 3–5 m²) kohta
sõltuvalt pinna imamisvõimest.
SÄILITAMINE
Holz Bio’d tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi. Toote
säilitustemperatuur ei tohi olla alla -5oC. Säilimisaeg on 24 kuud.
KOOSTIS: raud(III)divesinikfosfaat, vesi ja lisaained ja 0,2% biotsiidi, reg.nr. 0426/08.
OHUTUSNÕUDED
Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või nahale
sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada hästiventileeritavas kohas.
Kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.

