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MADUROX "SUPER PLUS"
VOORBEHOUDEN AAN BEROEPSVERBRUIKERS

PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTBESCHRIJVIN
G
TYPE

Geconcentreerde preventieve en curatieve hout-

TOEPASSING

Naast de curatieve toepassing, is het product ook geschikt

Kleurloos geconcentreerd
curatief houtbescher-

behandeling tegen insecten en zwammen

mingsmiddel

voor de duurzame preventieve bescherming van nieuw en

Geconcentreerd water-

en andere verkleurings-zwammen

gezond hout, zowel binnen als buiten, tegen blauwzwam
verdunbare micro-

DICHTHEID

emulsie die diep in de

ONTVLAMMINGSPUNT

1,045 bij 20°C

materialen dringt.

Concentraat

83°C

Gebruiksklaar product

Onontvlambaar

De actieve stoffen zijn

VISCOSITEIT

Weinig viscose

onuitloogbaar en bieden

DROOGTIJD

Sneldrogend: enkele uren

derhalve een duurzame

KLEUR

Licht geambreerd

bescherming

REUK

Zeer lage geurontwikkeling, reukloos na volledige droging

ACTIEVE STOFFEN
Geschikt voor zowel
binnen als buiten-

VERDUNNING

Schimmeldodend

Propiconazole

4,55%

Insectendodend

Cypermethrine

0,56%

Het concentraat wordt verdund met water: 1 deel Madurox Super

toepassingen. Behandeld

Plus en 9 delen water (1+9)

hout kan zonder

Bij een zware of moeilijk te bestrijden aantasting: 1 deel Madurox

problemen verder afge-

Super Plus en 3 tot 6 delen water (1+3-6)

werkt worden met verf,

VERPAKKING

30L

vernis of lazuur.

TOELATING

Min. Van Volksgezondheid en Leefmilieu Nr. 1897B

GEGEVENS IVM DE VERWERKING
VERWERKINGSTEMP

Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C

VERBRUIK

Preventief:

Curatief

Tegen insecten&zwam

Tegen insecten

bestrijken-begieten:(1+9)

Oppervlaktebehandeling

180g/m²

300ml/m² (1+9)

drenken=30kg/m³ (1+9)

Injectiebehandeling

Tegen houtverblauwing

800ml/m² (1+9)

oppervlaktebehandeling

Tegen zwammen

120g/m² (1+4)

Oppervlaktebehandeling
500ml/m² (1+3) in 2 keer
Injectiebehandeling
1500ml/m² (1+6)

REINIGEN GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water
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GEGEVENS IVM DE TOEPASSING VAN HET PRODUCT
Madurox Super Plus dient verdund te worden met water. De verdunde oplossing is te gebruiken op hout met een
maximale vochtigheidsgraad van 25%
De verdunde oplossing kan verwerkt worden door middel van bestrijken, begieten, onderdompelen en injecteren in
vooraf geboorde gaten
De verdunde oplossing is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Houttoepassingen waarvoor het

PREVENTIEVE BEHANDELING

CURATIEVE BEHANDELING

product wordt aangewend:
Behandeling van:

Overvloedig alle zijden van het droge

Injectie in vooraf geboorde gaten met

GEBINTEN, CONSTRUCTIE-

stofvrije hout bestrijken of begieten

een diameter van 6 tot 12 mm (met

HOUT, DAKSCHRIJNWERK,

tussenafstanden van 25 tot 30cm)

ZICHTBARE DAKONDERDELEN,

Kort onderdompelen: 30 seconden tot

afhankelijk van de houtsectie

ROOSTERINGEN en

3 minuten

Overvloedig alle zijden van het droge

PLANKENVLOEREN

en stofvrije hout bestrijken of begieten
VOORBEREIDINGEN

Het hout toegankelijk maken, indien nodig, door het verwijderen van bepaalde materialen (isolatie, panelen)
Verwijder houtgedeelten die hun mechanische weerstand hebben verloren en indien nodig vervangen
VOORBEREIDINGEN BIJ INSECTEN
De beschadigde delen verwijderen tot op het

VOORBEREIDINGEN BIJ ZWAMMEN
Alle vochtoorzaken uitschakelen

gezonde hout

Alle zwamdraden en vruchtlichamen verwijderen

De insectengaanderijen openmaken door het hout

Schuren en uitborstelen met een stalen borstel

grondig te ontstoffen
VERDERE BEHANDELING VAN HET HOUT
Na volledige droging kan het behandelde hout probleemloos verder worden afgewerkt met praktisch alle in de handel
te verkrijgen verven, vernissen en lazuren
Het behandeld hout kan vooraf of nadien verlijmd worden.
VOORZORGSMAATREGELEN
Buiten bereik van kinderen bewaren
Giftig voor in het water levende organismen
de resten van dit product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk en bijzonder afval brengen. Tenzij bij terugname door de
fabrikant
verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Damp en spuitnevel niet inademen
Draag geschikte beschermingskledij, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen of het gezicht
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
In geval men zich onwel voelt, een arts raadplegen en indien mogelijk hem het etiket tonen
Tel ANTIGIFCENTRUM: 070/245 245
Alle opgegeven informatie is het resultaat van in de praktijk bevestigd wetenschappelijk onderzoek en wordt zuiver
ten titel van inlichtingen verstrekt.
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