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MARKA ECONOMYline 

 

PRODKUT AMITOX koncentrat 1:9  

 
Impregnat do drewna konstrukcyjnego 

(Wood Protector) 

 
• zabezpiecza przed grzybami domowymi  

• zabezpiecza przed owadami  

pełna ochrona drewna 

 

POJEMNOŚĆ 1kg, 5kg 

WŁAŚCIWOŚCI Produkt jest przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, więźby, płotów oraz 

innych elementów drewnianych, zarówno na zewnątrz – narażonych na działanie warunków 

atmosferycznych, jak też i wewnątrz pomieszczeń. Produkt chroni przed działaniem owadów 

i grzybów domowych powodujących głęboki rozkład drewna. 

 

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 3207/07 

 

SPOSÓB UŻYCIA Należy przygotować 10% roztwór wodny (1 litr środka należy dokładnie rozpuścić w 9 litrach 

wody, dokładnie wymieszać). Nanosić preparat na drewno poprzez dwukrotne malowanie 

pędzlem lub poprzez natrysk. Wilgotność drewna powinna wynosić około 25%. Po 

zaimpregnowaniu drewno należy chronić przed dostępem wody przez okres minimum 72 h 

od momentu impregnacji. W przypadku stosowania produktu w pomieszczeniu zamkniętym, 

przed oddaniem go do użytku, należy je wywietrzyć aż do zaniku zapachu (ok. 72h).  

 

Uwaga! Barwnik kontrolny może ulec wypłukaniu, jednak nie oznacza to utraty właściwości 

biobójczych. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym 

dla dzieci, z dala od produktów spożywczych i pasz. Pomieszczenie powinno być suche  

i wentylowane. Temperatura przechowywania 5–25oC. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

opakowań oraz przedostaniem się preparatu do wód gruntowych i cieków wodnych.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zawiera 

propikonazol (PN), N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, tlenek Nkokoalkilo-

N,N-dimetyloaminy. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie 

charakterystyki produktu. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny N-(3-aminoproopylo)-N-dodecylopropano-

1,3-diamina, Propikonazol, Fenoksycarb 

Ilość warstw  2 

Postać/kolor ciecz bezbarwna, zielona lub palisander Nanoszenie 

drugiej 

warstwy 

po wyschnięciu pierwszej 

Zapach  charakterystyczny 

 

Sposób 

nanoszenia 

pędzel, natrysk 

pH 6,5-7,5 Rozcieńczaln

ik 

woda  

Gęstość ok. 1,06 g/cm3 Mycie 

narzędzi 

woda z detergentem 

Zużycie przy 

dwukrotnym 

malowaniu  

80 g koncentratu/m2  powierzchni 

narażonej na wymywanie (3 klasa 

zagrożenia),  

60 g koncentratu/m2  powierzchni nie 

narażonej na wymywanie (1 klasa 

zagrożenia) 

  

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


