ProtoxSvamp
ProtoxSvamp är ett effektivt vattenbaserad svampmedel för att bekämpa svampangrepp i trä, tegel och betong.
ProtoxSvamp bekämpar aktiva angrepp från träförstörande svamp och förhindrar nya svampangrepp.
Bekämpning av svampangrepp.
ProtoxSvamp utvecklades som ett professionellt medel för inomhusbruk, särskilt mot
• Äkta hussvamp
• Gul timmersvamp
• Vitt timmersvamp
• Granmussling
• Porsvamp
och andra träförstörande svampar, men kan även användas som en universell fungicid både inomhus och utomhus.
Hämmar mögelsvampar
ProtoxSvamp har en repressiv effekt mot mögel. Observera att medlet endast har ett mycket begränsad läckage i miljön, i
motsats till typiska diffusionsprodukter.
Testad och godkänd
ProtoxSvamp är godkänt som bekämpningsmedel av Kemikalieinspektionen. Reg. nr. 5143, bekämpningsmedel klass 2
(endast för yrkesmässig användning)
I motsats till bor‐baserade bekämpningsmedel krävs inte Länsstyrelsens tillstånd för överlåtelse av ProtoxSvamp.
ProtoxSvamp har även testats på det internationellt erkända testinstitutet State Forest Technology Research Station,
Gembloux och hos EMPA, S: t Gallen, Schweiz enligt godkända EN‐standarder (EN 113, EN 73 + EN113, EN84 + EN113).
Medlet har speciellt testats som ett bekämpningsmedel mot hussvamp i murverk.
ProtoxSvamp ‐ användning
ProtoxSvamp utmärker sig genom att vara helt oproblematiskt att arbeta med ‐ även inomhus.
Medlet kan användas som primer för de flesta ytbehandlingsprodukter och appliceras med roller, borste, spray eller genom
doppning.
ProtoxSvamp är särskilt lämplig för sprutning på grund av dess vattenhaltiga konsistens och att det inte kräver upphettning
för att användas för sprutning vid låga temperaturer.
Verktyg endast rengöras med tvål och vatten.
ProtoxSvamp ‐ Produktdata
Spädning: ProtoxSvamp spädas 1:9 med vatten
Förbrukning / murverk: Bekämpning: 0,75 liter pr.m². Förebyggande behandling: 0,50 liter pr.m².
Förbrukning / virke: Bekämpning: 0,50 liter pr.m². Förebyggande behandling: 0,25 liter pr.m².
Omröras: Ja
Applicering: Med en pensel eller sprutning eller doppning. På grund av den låga viskositeten, kan det med fördels sprutas
med vanlig lågtrycksspruta.
Användningstemperatur: > 5 ° C
Torkning: ca 8 timmar vid 20 ° C på porös yta.
pH‐värde: ca. 7
Lukt: Oljat
Rengöring: Rengör verktygen med tvål och vatten
Lagring: ProtoxSvamp är stabil i minst 2 år i oöppnat emballage. Lagras frostfritt.
Avfallshantering: Tomma behållare skall tas om hand och lämnas till den lokala sopstation som farligt avfall.
Säkerhet: Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning.

