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Дюфатекс Хольцвурм Д614 
 

Захистний засіб для деревини. Концентрат 1:6 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Захисний засіб, призначений для боротьби зі шкідниками деревини і для 

профілактики їхньої подальшої появи. Запобігає появі моху та грибків на 

дерев’яних та мінеральних поверхнях, захищає від гниття. 

Використовується тільки зовні приміщень. Підходить для всіх видів 

деревини. Після висихання не має запаху. 

Властивості тільки для зовнішніх робіт 
запобігає подальшому зростанню мікроорганізмів 
простий в застосуванні 

Колір Випускається в двох кольорах: прозорий, зелений 

Склад Розчин біоцидних речовин 

Розчинник Вода 

Нанесення 

Основа Видалити пил та залишки інших покриттів. Основа повинна бути сухою, 

вологість деревини не повинна перевищувати 13%. 

Нанесення Для профілактики появи шкідників, нанести щіткою розчин, розведений 

водою у співвідношенні 1: 6. На поверхнях, що особливо схильні до появи 

плісняви та грибків, в розчин додати не більше 4 частин води. При 

наявності пошкодження, обробку провести нерозведеним розчином і при 

необхідності повторити двічі; залишки видалити щіткою. 

Витрата Витрата на 1 шар – 160-170 мл/м², точна витрата визначається шляхом 
пробної обробки на об’єкті. 

Особливості Після висихання обробити деревину декоративними засобами для деревини 
ТМ düfa або фарбувати відповідно подальшої схеми нанесення. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Термін витримки до нанесення наступного шару - 24 години. Через 5 діб на 

поверхню можна наносити фарби або декоративні засоби для деревини ТМ 

düfa або MGF. 
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Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи і повітря не менше +10°С. 

Доповнення  

Фасовка 1 л; 2 л; 5 л 

Зберігання 

 

В щільно закритій тарі в прохлодному місці при температурі  від +5°С до 
+35°С. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській 
упаковці – 12 місяців. Дату виготовлення та номер партії дивись на 
упаковці.  

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння в очі 
чи на шкіру, а також уникати контакту з харчовими продуктами. Не 
вдихати пари при розпиленні. При нанесенні використовувати засоби 
індивідуального захисту – рукавички, окуляри. Під час робіт не приймати 
їжу, не пити, не курити. Після виконання робіт руки та обличчя вимити 
водою з милом.  Не використовувати в теплицях, для обробки вуликів та 
для обробки конструкцій що занурені в водоймища. 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми або на грунт. Не утилізувати разом з 
побутовими відходами і сміттям. Утилізація згідно вимог ДСанПіН 
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Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до  у ваги р ізном анітність 
матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх  придатність для 
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної тех нічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05. 
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