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Informacja dotycząca wymaganego znakowania  
wyrobów poddanych działaniu TEKNOL AQUA 1415-01 

 

Gdy dany wyrób został poddany działaniu środka do konserwacji drewna, a jego właściwości biobójcze (zwalczanie 
np. grzybów niszczących lub przebarwiających drewno) zostały zadeklarowane, należy postępować zgodnie z 
poniższymi instrukcjami, które są zgodne z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (UE) 528/2012 
(BPR): 
 
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu wyrobów takich jak drzwi i okna, poddanych działaniu 
produktów biobójczych, oznakowuje je, podając informacje, które zostały zawarte w poniższej KARCIE 
INFORMACYJNEJ dla TEKNOL AQUA 1415-01.  
 
Oznakowanie to musi być wyraźnie widoczne, łatwe do odczytania i odpowiednio trwałe. W stosownych 
przypadkach, z uwagi na rozmiar lub funkcję wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych, oznakowanie 
drukuje się na opakowaniu, w instrukcjach stosowania lub w karcie gwarancyjnej. 
 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści Artykułu 58 (3) rozporządzenia 528/2012: 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:PL:PDF   
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Ten wyrób został poddany działaniu środka do 

konserwacji drewna: (Unormowany rozporządzeniem 

nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych, PT8) 

TEKNOL AQUA 1415-01 

Wyroby poddane działaniu TEKNOL AQUA 1415-01 
zawierają: 

Produkty biobójcze zatwierdzone dla grupy 
produktowej 8 

Wyroby poddane działaniu TEKNOL AQUA 1415-01 mają 
następujące właściwości biobójcze: 

Grzyby niszczące drewno, grzyby powodujące 

odbarwienia, szkodniki drewna oraz termity. 

Wyroby poddane działaniu TEKNOL AQUA 1415-01 
zawierają następujące substancje biobójcze: 

Propikonazol, IPBC, Permetryna 

Wyroby poddane działaniu TEKNOL AQUA 1415-01 
zawierają następujące nanomateriały: 

- 

Wyrobów poddanych działaniu TEKNOL AQUA 1415-01 
nie należy stosować do: 

Urządzeń do żywienia zwierząt lub do wszelkich 
zastosowań, które mogą mieć bezpośredni 
kontakt ze zwierzętami gospodarskimi 

Środek do konserwacji drewna TEKNOL AQUA 1415-01 
został wyprodukowany przez: 

Teknos A/S Teknos Oy 

Industrivej 19 Takkatie 3, 
DK-6580 Vamdrup FI-00371 Helsinki 

Tel.: +45 76 93 94 00     Tel: +358 9 506 091 

Specjalne środki ostrożności dla wyrobów poddanych działaniu TEKNOL AQUA 1415-01: 

Powierzchnię drewna należy zabezpieczyć, na przykład przez polakierowanie lub pomalowanie. 

Konserwację powierzchni należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu. 
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