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Boracol 10_3Bd 

 
Valmisteryhmä: Puunsuoja-aine PT8 

 

BORACOL 10_3Bd on puunsuoja-aine, jota käytetään homeiden, sienen ja tuholaisten 

torjuntaan. Sienitautien torjunnassa käytetään ennaltaehkäisevänä hoitona. Käyttöalue 

sisätilat. Ulkona katetuissa tiloissa. Antaa laajemman ja pitkäaikaisemman suojan kuin 

perinteiset puunsuoja-aineet. Soveltuu mm. rakennuslevyille, puulle, mineraalisille 

pinnoille. 

 

Esimerkkejä Boracol 10_3Bd käyttötavoista 

  

* Merkityt vahinkopaikat  

* Ikkunasaneerauksissa  

* Lattiasieni puussa & muurissa  

* Kosteus-/lahovahingot vintillä ja ryömimistilassa  

* Sienivaurio lattian puurakenteissa  

* Puun sienivaurio  

* Veneiden puuosien ja teak kansien levä- ja homeongelmien ehkäiseminen ja hoitaminen 

* Homepilkkujen ehkäiseminen ja tuhoaminen.    

Huom. Ei valkaise tummentumia.  

 

Tuoteseloste: 

 

Levitys:  Harjalla, siveltimellä tai ruiskuttamalla 

Käyttäminen: Käyttövalmis liuos, ei laimenneta. 

Riittoisuus:  n. 5 m2/L. 

Pakkauskoot: 1, 2 ½, 5 ja 10 litraa. 

Väri:   Väritön 

Haju:   Lähes hajuton 

Leimahduspiste:  >150°C 

Käsittelyolosuhteet:  Lämpötila 5°- 40° C, suhteellinen kosteus alle 90 %. 

Työvälineiden pesu: Vesijohtovedellä. Pesuvesi on vaarallista jätettä eikä saa päästää 

viemäriin. Käytetyt välineet ja materiaalit hävitettävä turvallisesti 

kuivana jätteenä. 

Palo ja räjähdysvaara: Boracol 10 3-Bd ei nosta puun syttymispistettä 

Syövyttävyys:  Voi aiheuttaa paljaiden metallien, erityisesti alumiinin, vähäisen 

hapettumisen! 

Soveltuvuus liimojen 

kanssa:   BORACOLilla kyllästetty puu voidaan liimata. 
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Reaktiivisuus muihin 

materiaaleihin:  Ei reagoi lasin, tekstiilien, rappauksen, kumin, kitin, 

saumauslaastin, tiivistemassojen tai maalien kanssa. 

 

Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja 

kasvonsuojainta.  

 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti usean minuutin ajan. 

 

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 

Pese kätesi ja altistunut iho ennen ateriointia ja työn jälkeen. 

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytä tiiviisti suljettuna. 

Säilytä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. 

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 

Ei saa käyttää paikoissa, joissa lapset voivat joutua suoraan kosketukseen tuotteen 

kanssa. Saa ainoastaan käyttää katettuihin puurakennelmiin joihin lapsilla ei ole pääsyä.  

 

Turvallisuussuositukset:  

 

Varmista hyvä ilmanvaihto käsitellessäsi ja levitettäessä. Ei saa käyttää puuhun, joka voi 

olla suorassa kosketuksessa ruoan, eläinten rehun tai juomaveden kanssa. Älä käsittele 

puuta, joka on suorassa kosketuksessa maaperän tai veden kanssa. Ei saa jättää sisällä 

viimeiseksi pinnaksi pinnoille, joihin voidaan helposti koskea. Ylimääräinen tuote on 

kerättävä ja käytettävä uudelleen tai hävitettävä vaarallisena jätteenä. Tuotetta ei saa 

päästä maaperään, pohjaveteen, pintaveteen eikä viemäri- tai sadevesikanavaan. 

 

Varastointi: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Säilytä alkuperäispakkauksessa 

tiivisti suljettuna turvallisessa paikassa. Pidä tuote erillään ruuista, 

juomista, juomavedestä ja eläinten rehuista. Ei saa jäätyä. 

Säilyvyys:  Tuote on stabiili 24 kk:n ajan viileässä ja kuivassa olosuhteessa. 

 

Tehoaine:   Dinatriumtetraboraatti 2,38 % 

Boorihappo 2,5 % 

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC) 2,45 % 

Muut komponentit: Propyleeniglykoli 
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