
BORACOL® 10  /3Bd  PROF
Träskyddsmedel för yrkesmässig användning

Använd inte produkten innan du läst och förstått säkerhetsanvisningnarna.

Användningsområden:  Inomhus & under tak. Förebyggande 
behandling av trä mot alla typer av brunröte- & mögelsvamp. 
Bekämpning av mögel på trä & av äkta hussvamp i murverk. 
Behandling av murverk mot äkta hussvamp o andra rötsvampar för 
att förhindra intilliggande trä att angripas. 

Se vidare på bruksanvisningen.

Produkten får endast användas på ytor som inte kommer i direkt 
beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte 
trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Villkor för 
användning: Temp 5-40 °C. Relativ luftfukktighet under 90%.

BORACOL® Bruksfärdig lösning = ska ej spädas. Sörj för god 
ventilation vid hantering o applicering. Applicering: Påförs med 
pensel, borste eller roller alt doppning. Åtgång: 1 l till 5 m². Spill 
uppsamlas och återanvänds eller lämnas till återvinningsstation som 
farligt avfall. Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark 
och grundvatten, eller når avlopp och/eller ytvatten eller någon 
annan form av avlopps- eller regnvattenkanal. Torktid beroende på 
ytans uppsugningsförmåga.
Förvaras frostfritt avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc.

Rengör om möjligt ytorna före behandling.  Boracol®- behandling
utförs alltid med god marginal, minst ca 1 meter utanför det synliga 
angreppet. Vid kraftiga angrepp skall Boracol® tillföras extra �ödigt = 
(upprepade behandlingar). Upprepad behandling kan ske
efter ett par timmar. 
Komplettera i t ex bjälkändar och fönster med IMPEL® borpatroner i 
borrhål, fyll upp hålen med Boracol® 20.

Äkta Hussvamp i mur: Putsen hackas bort. Fogarna kratsas ur med 
ett djup på 3 cm. Halva mängden Boracol® påföres före fogning, 
resterande efter. 

- Irriterar huden 
- Orsakar allvarlig ögonirritation 
- Skadliga långtidse�ekter för vattenlevande organismer 

Skyddsåtgärder:
- Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste
söka läkarvård. 

- Förvaras oåtkomligt för barn. 
- Tvätta händerna grundligt efter användning.
- Undvik utsläpp till miljön. 
- Använd skyddshandskar & skyddsglasögon.
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i �era

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.

- Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen.
- Innehållet & behållaren lämnas till lokal återvinningsstation.
Andra faror:
Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad 
exponering för organiska lösningsmedel kan skada centrala
nervsystemet och inre organ, t.ex. lever och njurar.

Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma
i kontakt med.

Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vtn. 

Varning

Producent: KRS, Mandal Allé 9 A   

DK-5500 Middelfart Tfn. +45 75825033

Leverantör:  KEMGROSSISTEN    

Ringvägen 11 A, 118 23 Stockholm

Tfn: 08-770 42 00  -  0708-97 26 12 

order@kemgrossisten.se .se

Hållbarhet 2 år vid föravaring i rumstemperatur. 

Bekämpningsmedel klass 2 reg nr 5592

 
Innehåller:
Dinatriumtetraborat 2,38 % 
Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC) 2,45 % 
Borsyra 2,5 % 

Beredningsform: Flytande, bruksfärdig lösning  

Varning

Scanna för SDB:




