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TEKNOL AQUA 1415-01 on käyttövalmis väritön vesiohenteinen puunsuoja-aine teolliseen käyttöön.
Tarkoitettu ennaltaehkäisevään ulkokäyttöön maan pinnan yläpuolella olevien puupintojen käsittelyyn. Kun tuotetta
käytetään osana määritettyä Teknos-pintakäsittelyjärjestelmää, se suojaa puuta tehokkaasti värjäytymiseltä (EN
152 ja lahottajasieniltä (EN 113) sekä puuta tuhoavilta kuoriaisilta (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) ja termiiteiltä (EN
118).
TEKNOL AQUA 1415-01 on FCBA:n sertifioima (CTB-P+-hyväksyntä takaa suojan puuta lahottavia sieniä sekä
hyönteisiä ja termiittejä vastaan). Tuotteella on oikeus käyttää kollektiivisen sertifioinnin merkkiä CTB P+ niiden
ehtojen mukaisesti, jotka mainitaan merkkiä koskevissa yleisissä säännöissä ja määräyksissä. Pintakäsitellylle
puulle täytyy tehdä lisäkäsittely suojaavalla pintakäsittelytuotteella, kun tavoitteena on 3.1 standardin EN 335:2013
mukaisesti -käyttöluokka.
TEKNOL AQUA 1415-01 täyttää standardin EN 599-1+A1:2013 vaatimukset käyttöluokassa 2 ja 3.1 standardin
EN 335:2013 mukaisesti.
TEKNISET TIEDOT
Sidosaine:

Synteettinen sidosaine

Kuiva-ainepitoisuus:

Noin 5 paino-%

Haihtuvat orgaaniset
Yhdisteet (VOC):

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teoreettinen riittoisuus:

Voi vaihdella puun laadun ja pintakäsittelymenetelmän mukaan.

KÄYTTÖTIEDOT
Esikäsittely:

Puun täytyy olla puhdasta. Siinä ei saa olla sahanpurua eikä likaa. Puun kosteuspitoisuuden tulee
olla:
Ikkunat ja ovet:
Verhous:

noin 13 % ja enintään 15 %.
18 ± 2 %.

Levittäminen:

Levitetään siveltimellä ja manuaalisesti tai täysin automaattisesti kastamalla.

Levittämisolosuhteet:

Aine toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita hyvin ennen käyttöä.
Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi. Veden
lisäämisen tulee perustua kiintoaineen mittaamiseen nesteestä.
Ihanteellinen tuotteiden ja ympäristön lämpötila:
Ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus:

18–22 °C
Noin 50 %

Levitysmäärä:

Puuta värjäävät sienet:
Puuta lahottavat sienet:
Puuta tuhoavat kuoriaiset:
Termiitit:

100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
150 g/m²

Järjestelmän käsittely:

Käsitellyt osat tulee aina suojata pintakerroksella ennen niiden altistamista säälle.

Kuivumisajat:

Ilmoitettu lämpötilaa 20 °C ja 50 %:n suhteellista ilmankosteutta varten:
Käsittelykuiva:
Uudelleenpinnoituskuiva:

1–2 tunnissa
2–3 tunnissa

Kuivumisaikaa voi lyhentää käyttämällä erityisiä kuivaamisjärjestelmiä. Kuivumisajat ovat
viitteellisiä. Ne voivat vaihdella puun laadun, lämpötilan, kosteuden ja ilmanvaihdon mukaan.

TUOTESELOSTE 1415-01
Sivu 2

Puhdistaminen:

Laitteisto puhdistetaan vedellä.

TERVEYS JA
TURVALLISUUS

Katso käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA
Pakkauskoko:

20, 120 ja 1000 litraa

Säilytys:

Tuote on säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa. Säilyvyys avaamattomissa pakkauksissa: Parasta
ennen -päiväys on merkitty pakkaukseen. Pidä pakkaukset tiukasti suljettuina käytön jälkeen. Älä
säilytä elintarvikkeiden läheisyydessä.

KANSALLISET
REKISTERÖINNIT:

TEKNOL AQUA 1415-01 –tuotteelle on haettu biosidejä koskevan EU-säädöksen 528/2012
mukaista käyttölupaa seuraavissa maissa:
EE, EN, FR, DE, AT, CZ, BE, PL, FI, IT
FR:

N° d'identification : 57-4460-57

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu
työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä pintakäsittelymenetelmiä todellisissa
levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Teknoksen uusimmat tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat
saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com.

TEKNOL AQUA 1415-01:lla
käsiteltyjen tuotteiden pakolliset merkinnät
Jos tuote on käsitelty puunsuoja-aineella ja sen biosidiset ominaisuudet (suojaaminen esimerkiksi puuta tuhoavilta

tai värjääviltä sieniltä) on ilmoitettu tavalla, joka vastaa 1.9.2013 voimaan tulevaa uutta Euroopan
biosidituotedirektiiviä, seuraavia ohjeita on noudatettava:
Käsiteltyjen tuotteiden, kuten ovien ja ikkunoiden, myynnistä vastaavan henkilön on merkittävä tällaiset tuotteet
TEKNOL AQUA 1415-01:n tiedoilla jäljempänä kuvatulla tavalla.
Merkintöjen tulee olla selkeästi näkyviä, helposti luettavia ja riittävän pysyviä. Merkinnän tulee olla pakkauksessa,
käyttöohjeessa tai takuutodistuksessa, jos käsitellyn tuotteen koko tai toiminta edellyttää tätä.
Lisätietoja on biosidimääräyksen 528/2012 artiklan 58 osassa 3:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:EN:PDF

TEKNOL AQUA 1415-01 -TIETOLEHTI
käsitellyt tuotteet
Tämä tuote on käsitelty puunsuoja-aineella:
(biosidimääräys 528/2012, PT8)

TEKNOL AQUA 1415-01

a) TEKNOL AQUA 1415-01:lla käsitellyt tuotteet
sisältävät:

Tuotetyypille 8 hyväksytyt biosidit

b) TEKNOL AQUA 1415-01:lla käsitellyt tuotteet on
suojattu seuraavilta:

Puuta tuhoavat sienet, puuta värjäävät sienet,
puuta tuhoavat kuoriaiset ja termiitit

c) TEKNOL AQUA 1415-01:lla käsitellyt tuotteet
sisältävät seuraavia biosidejä:

propikonatsoli, IPBC, permetriini

d) TEKNOL AQUA 1415-01:lla käsitellyt tuotteet
sisältävät seuraavia nanomateriaaleja:

-

TEKNOL AQUA 1415-01 -puunsuoja-ainetta valmistaa:

Teknos A/S
Industrivej 19
DK-6580 Vamdrup
Puhelin: +45 76 93 94 00

e) Erityiset TEKNOL AQUA 1415-01:lla käsiteltyjen tuotteiden varotoimet:

Puu on pintakäsiteltävä esimerkiksi lakkaamalla tai maalaamalla. Pintakäsittely on uusittava
säännöllisin väliajoin.
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