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Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai
Valtti Plus Base

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir
pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Tikkurila Oyj

Adresas

Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53 FI-01301 VANTAA Suomija

Autorizacijos liudijimo numeris
BSV.10-2130 (16.5.7. 10.14)-(A-08VAP371873-17-69)

R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris

LT-0016668-0000

Autorizacijos liudijimo data

21/06/2013

Autorizacijos liudijimo
galiojimo pabaigos data

31/03/2020

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Tikkurila Oyj

Gamintojo adresas

Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Suomija

Gamybos vieta

Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Suomija

Gamintojo pavadinimas

Tikkurila Polska S.A.

Gamintojo adresas

uL.Mościckiego 23 39-200 DĘBICA Lenkija

Gamybos vieta

uL.Mościckiego 23 39-200 DĘBICA Lenkija
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1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)

Gamintojo pavadinimas

Troy Corporation

Gamintojo adresas

8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey NJ 07932 Florham Park Jungtinės Amerikos
Valstijos

Gamybos vieta

One Avenue L, Newark, New Jersey NJ 07105 Newark Jungtinės Amerikos Valstijos

Veiklioji medžiaga

39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)

Gamintojo pavadinimas

Troy Chemical Europe BV

Gamintojo adresas

Uiverlaan 12E, Maassluis 3145 XN Maassluis Nyderlandai

Gamybos vieta

Industriepark 23, Horhausen D-56593 Horhausen Vokietija

Veiklioji medžiaga

48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas
(propikonazolas)

Gamintojo pavadinimas

Syngenta Crop Protection AG

Gamintojo adresas

CH-4058 CH-4058 Basel Šveicarija

Gamybos vieta

CH-1870 CH-1870 Monthey Šveicarija

18/11/2018

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ
SANTRAUKA

2

Veiklioji medžiaga

48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas
(propikonazolas)

Gamintojo pavadinimas

Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Gamintojo adresas

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija

Gamybos vieta

North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang Kinija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį
Bendrasis
pavadinimas

IUPAC pavadinimas

3-jod-2propinilbutilkarbamatas
(IPBC)
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4propil-1,3-dioksolan-2il]metil]-1H-1,2,4-triazolas
(propikonazolas)
benzizotiazol- 3(2h)-onas

Funkcinė
paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Veiklioji
medžiaga

55406-53-6

259-627-5

0.31

Veiklioji
medžiaga

60207-90-1

262-104-4

0.9

2634-33-5

220-120-9

0.006

1,2-benzothiazol-3-one

2.2. Formuliacijos tipas
vandens pagrindo (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra (+)-1-[2-(2,4-dichlorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol,
3-jodo-2-propinilbutilkarbamato, 1,2-benzizotiazol-3H(2H)-ono.. Gali sukelti alerginę
reakciją.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Neįkvėpti rūko.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į išmesti įgaliotojo atliekų surinkimo įmonėje.
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4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą
Naudojimas 1 - ne specialistų naudojimas – teptuku arba voleliu (viduje ir lauke)
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 08 - Medienos konservantai
Naudotojo kategorija: ne specialistas.
Naudojimo metodas: teptuku arba voleliu
Funkcija: apsauginė
nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

teptuku (arba voleliu) Apdorojimas teptuku
Apdorojimas voleliu

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis viršyti 160 ml/m2
medienos.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 5 litrų

-

-
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4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
netaikytina

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Saugokite nuo vaikų.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami in situ neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI
IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš
apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis„Natural English“, „Scottish
Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją. Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių
chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

4.2 Naudokite aprašymą
Naudojimas 2 - specialistų naudojimas – teptuku arba voleliu (viduje ir lauke)
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
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Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

teptuku (arba voleliu) Apdorojimas teptuku
Apdorojimas voleliu

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (spygliuočiai)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Siekiant apsaugoti nuo medienos spalvą pažeidžiančių ir medienos irimą sukeliančių
grybelių, galima formuoti 1–2 sluoksnius, nuo sauso puvimo – 1–3 sluoksnius.Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m2.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų

-

-

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
tik specialistų naudojimas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Saugokite nuo vaikų.
Apdorota mediena turi būti laikoma tik po danga su nubėgimo sistema arba antneperšlampamo paviršiaus.
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. Control of Substances
Hazardous to Health Regulations 2002) su naujausiais pakeitimais.
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Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines,
avalynę).
Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami in situ neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI
IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš
apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis„Natural English“, „Scottish
Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

4.3 Naudokite aprašymą
Naudojimas 3 - nespecialistų naudojimas – purškimas (viduje ir lauke)
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 08 - Medienos konservantai
Naudotojo kategorija: nespecialistas
Naudojimo metodas: purškimas
Funkcija: apsauginė
nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.
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Naudojimo metodas (-ai)

purškimas apdorojimas purkštuvu

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 5 litrų

-

-

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
netaikytina

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Saugokite nuo vaikų.
Neįkvėpkite garų ir purškalo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami in situ neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI
IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš
apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis„Natural English“, „Scottish
Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina
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4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

4.4 Naudokite aprašymą
Naudojimas 4 - specialistų naudojimas – purškimas (viduje ir lauke)
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 08 - Medienos konservantai
Naudotojo kategorija: specialistas
Naudojimo metodas: purškimas
Funkcija: apsauginė
nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas apdorojimas purkštuvu

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga
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-

-

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
tik specialistų naudojimas.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Saugokite nuo vaikų.
Neįkvėpkite garų ir purškalo.
Apdorota mediena turi būti laikoma tik po danga su nubėgimo sistema arba ant neperšlampamo paviršiaus.
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. Control of Substances
Hazardous to Health Regulations 2002) su naujausiais pakeitimais.
Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines,
avalynę).
Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami in situ neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI
IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš
apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis„Natural English“, „Scottish
Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina
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4.5 Naudokite aprašymą
Naudojimas 5 - specialistų naudojimas – mirkymas
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 08 - Medienos konservantai
Naudotojo kategorija: specialistas
Naudojimo metodas: mirkymas
Funkcija: apsauginė
nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas Mirkymas

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2 medienos.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų

-

-

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
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tik specialistų naudojimas.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Saugokite nuo vaikų.
Mirkant gaminys turi būti naudojamas apribotoje aplinkoje, ant neperšlampamo paviršiaus.
Apdorota mediena turi būti laikoma tik po danga su nubėgimo sistema arba ant neperšlampamo paviršiaus.
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. Control ofSubstances Hazardous
to Health Regulations 2002) su naujausiais pakeitimais.
Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines,
avalynę).
Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami in situ neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI
IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš
apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis„Natural English“, „Scottish
Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

4.6 Naudokite aprašymą
Naudojimas 6 - specialistų naudojimas – paviršinė injekcija arba apdorojimas
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)
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vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

paviršinė injekcija arba apdorojimas siekiant suvaldyti sausą puvimą, leistina tik paviršinė injekcija arbaapdorojimas.

atliekant paviršines injekcijas ar apdorojimą nuo sauso puvimo priimtinas naudojamas
kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–3 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi
viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–3 kartai
80–160 ml/m2 (spygliuočiai)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Siekiant apsaugoti nuo sauso puvimo reikia 1–3 naudojimo kartų. Visais atvejais
didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m2 medienos.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų

-

-

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
tik specialistų naudojimas

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Saugokite nuo vaikų.
Apdorota mediena turi būti laikoma tik po danga su nubėgimo sistema arba ant neperšlampamo paviršiaus.
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. Control of Substances
Hazardous to Health Regulations 2002) su naujausiais pakeitimais.
Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines,
avalynę).
Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
Nepilkite į kanalizaciją.
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Naudodami in situ neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI
IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimovietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš
apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish
Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

4.7 Naudokite aprašymą
Naudojimas 7 - pramoninis naudojimas– automatizuotas purškimas, padengimas srautu
(užpylimas) ir mirkymas
Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Naudotojo kategorija: pramoninis
Naudojimo metodas: automatizuotas purškimas, padengimas srautu (užpylimas)
irmirkymas
Funkcija: apsauginė

Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

automatizuotas purškimas netaikytina

padengimas srautu (užpylimas) netaikytina
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mirkymas netaikytina

Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2.
siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2. [APG1]
siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2.

Vartotojų kategorija (-os)

pramonės

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 1000 litrų

-

-

4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
tik pramoninis naudojimas.

4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
Procesas turi būti atliekamas tik apribotoje aplinkoje, ant kieto neperšlampamo stovo su apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema
(pvz., nuotėkų rinktuvu).
Apdorota mediena turi būti uždengiama su surinkimo sistema (pvz., rinktuvu) arba laikoma ant neperšlampamo tvirto paviršiaus su
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apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų rinktuvu).
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. Control of Substances
Hazardous to Health Regulations 2002) su naujausiais pakeitimais.
Saugaus medienos konservantų naudojimo instrukcijos pateikiamos WIS 29 brošiūroje („Profesinės higienos ir sveikatos stebėjimas
pramoninio apdorojimo vietose“ – angl. Occupational hygiene and health surveillance at industrial treatment plants) interneto
svetainėje www.hse.gsi.gov.uk.
Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines,
avalynę).
Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ĮSKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE
ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ĮSKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE
ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

4.8 Naudokite aprašymą
Naudojimas 8 - pramoninis – automatizuotas mirkymas
Produkto tipas
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)

PT 08 - Medienos konservantai
Naudotojo kategorija: pramoninis
Naudojimo metodas: automatizuotas mirkymas
Funkcija: apsauginė
nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis
grybelis)-netaikytina

vidaus

Naudojimo sritis
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme
nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba
apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)
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Naudojimo norma (-os) ir
dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir
pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m2 per 1–2 kartus. Visais
atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m2 medienos. - 0 1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m2 (minkšta mediena)
115–160 ml/m2 (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti
160 ml/m2.

Vartotojų kategorija (-os)

pramonės

Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 1000 litrų

-

-

4.8.1 Specifinės naudojimo instrukcijos
tik pramoninis naudojimas.

4.8.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės
WOCOSEN WF turi būti naudojamas tik visiškai automatizuotuose mirkymo procesuose, kuriuose visi apdorojimo ir džiovinimo
etapai mechanizuoti ir nevyksta joks rankinis darbas, įskaitant apdorotų gaminių transportavimą per mirkymo talpyklą į nubėgimo
(džiūvimo) ar laikymo vietą (jei prieš perkeliant į laikymo vietą paviršius dar neišdžiūvęs). Kai aktualu, apdorojami medienos gaminiai
prieš apdorojimą ir mirkant turi būti gerai pritvirtinti (pvz., naudojant įtempimo diržus ar spaustuvus), jų negalima liesti rankomis, kol
apdorotas paviršius neišdžiūsta.
Jei naudojama pramonėje automatizuotai mirkant, etiketėje turi būti nurodyta: „WOCOSEN WF turi būti naudojamas tik visiškai
automatizuotuose mirkymo procesuose, kuriuose visi apdorojimo ir džiovinimo etapai mechanizuoti ir nevyksta joks rankinis darbas,
įskaitant apdorotų gaminių transportavimą per mirkymo talpyklą į nubėgimo (džiūvimo) ir laikymo vietą (jei prieš perkeliant į laikymo
vietą paviršius dar neišdžiūvęs). Kai aktualu, apdorojami medienos gaminiai prieš apdorojimą ir mirkant turi būti gerai pritvirtinti (pvz.,
naudojant įtempimo diržus ar spaustuvus), jų negalima liesti rankomis, kol apdorotas paviršius neišdžiūsta.
Procesas turi būti atliekamas tik apribotoje aplinkoje, ant kieto neperšlampamo stovo su apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema
(pvz., nuotėkų rinktuvu).
Apdorota mediena turi būti uždengiama su surinkimo sistema (pvz., rinktuvu) arba laikoma ant neperšlampamo tvirto paviršiaus su
apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų rinktuvu).
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. Control of Substances
Hazardous to Health Regulations 202) su naujausiais pakeitimais.
Saugaus medienos konservantų naudojimo instrukcijos pateikiamos WIS 29 brošiūroje („Profesinės higienos ir sveikatos stebėjimas
pramoninio apdorojimo vietose“ – angl. Occupational hygiene and health surveillance at industrial treatment plants) interneto
svetainėje www.hse.gsi.gov.uk.
Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines,
avalynę).
Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ĮSKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE
ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

18/11/2018

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ
SANTRAUKA

17

4.8.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
netaikytina

4.8.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ĮSKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE
ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.8.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
netaikytina

5. Bendrieji naudojimo nurodymai
5.1. Naudojimo instrukcijos
Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai
sušlampa.
Apdorota mediena negali būti naudojama išorinėse konstrukcijose, kurios liečiasi su žeme ir nuolat sušlampa, arba tokiose
konstrukcijose, kurios nuolatliečiasi su gėlu ar sūriu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės
Viršutinė danga (mažiausiai 240 ml/m², suformuota per 1–3 kartus, arba mažiausias sausos plėvelės storis 100 μm, gaunamas per
1–3 kartus) turibūti formuojama ant apdorotos medienos tais atvejais, kai mediena veikiama aplinkos. Viršutinė danga turi būti
formuojama prieš apdorotos medienos naudojimą situacijose, kuriose pasireiškia aplinkos poveikis, arba, jei mediena apdorojama
tiesiogiai naudojimo vietoje, prieš pasireiškiant aplinkos poveikiui (pvz., lietui). Viršutinėje dangoje neturi būti triazolo fungicido.
Prieš valgydami ir po medžiagos naudojimo NUSIPLAUKITE RANKAS IR PAVEIKTĄ ODĄ.
LAIKYKITE SAUGIOJE VIETOJE.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.
3-JODO-2-PROPINIL-N-BUTILO KARBAMATAS yra karbamato junginys, pasižymintis silpnu anticholinesterazės poveikiu.
NENAUDOKITE, jei medikai nerekomenduoja jums dirbti su anticholinesterazės mišiniais.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Po sąlyčio su oda: nusivilkite suteptus drabužius ir nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Pasireiškus simptomams kreipkitės
į gydytoją.
Po sąlyčio su akimis: nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens. Pasireiškus simptomams kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: neskatinkite vėmimo, nebent tai nurodo medicinos darbuotojai. Jei vemiama, galva turi būti laikoma žemai, kad vėmalų
nepatektų į plaučius.Kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: perkelkite nukentėjusįjį į gryną orą. Laikykite šiltai ir leiskite ilsėtis. Jei nukentėjusiojo kvėpavimas nereguliarus ar
prislopintas, mokantis asmuo turi atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei simptomai sunkūs ar ilgalaikiai,kreipkitės į gydytoją. Jei asmuo be
sąmonės, paguldykite ant šono ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
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5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
-

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Gaminį laikykite gerai uždarytoje originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas yra mažiausiai 18 mėnesių.

6. Kita informacija
-

18/11/2018

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ
SANTRAUKA

19

