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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-HOUTWORM
OMSCHRIJVING

Tenco Anti-houtworm wordt gebruikt tegen de aantasting van hout
door houtworm.

TOEPASSING

Tenco Anti-houtworm verdelgt houtworm en andere hout
aantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing
gedurende lange tijd her aantasting. Preventieve en curatieve
bescherming tegen houtworm en boktor.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

-Preventieve bescherming tegen houtworm en boktor.
-Makkelijk te verwerken

VEILIG GEBRUIK

Gebruik Tenco Anti-Houtworm veilig. Lees voor gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Kleurloos

Geur

Karakteristiek

Vlampunt

73 °C

Dichtheid bij 20°C.

0,79 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

Zie gebruiksaanwijzing

Droogtijden

Stofdroog na 24 uur bij 18 ℃.
Overschilderbaar na 10 dagen bij 18 °C

Oplosmiddelgehalte

OPLOSMIDDELRIJK Schadelijk. Milieugevaarlijk

Gehalte aan vaste bestanddelen Niet van toepassing
GEBRUIKSAANWIJZING

Niet-professioneel gebruik, preventief spuiten met een
gebruiksklare sprayflacon of aanbrengen met een kwast: Breng 125
gram product per m² houtwerk aan, wat overeenkomt met
ongeveer 158 ml product per m² hout met een kwast of met een
gebruiksklare sprayflacon. Frequentie: één tot twee keer tijdens de
levensduur van het hout.
Niet -professioneel gebruik, curatief spuiten of behandelen met
een kwast: Breng 250 gram product per m² houtwerk aan, wat
overeenkomt met ongeveer 316 ml product per m² hout met een
kwast of met een gebruiksklare sprayflacon. Breng de benodigde
hoeveelheid product in twee toepassingen aan, zodanig dat
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afvloeiing wordt voorkomen. Het is aan te raden om periodieke
controles uit te voeren en minstens een jaar na de behandeling een
controle uit te voeren. Wanneer er houtstof of zaagsel (boormeel)
wordt aangetroffen, is een tweede (lokale) behandeling nodig.
Frequentie: één tot twee keer tijdens de levensduur van het hout.
Bij gebruik van een sprayflacon, niet spuiten boven ooghoogte. Na
gebruik de sprayflacon of kwast afvoeren naar een inzamelpunt
voor gevaarlijk of bijzonder afval.
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Min. 5 °C bij 80% RV

VERDUNNING

N.v.t.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregen

Voor de behandeling: Maak het hout eerst vrij van stof, vuil en
zaagsel (boormeel). Dit moet ‘droog’ gebeuren. Aangetast hout
verwijderden en bij voorkeur verbranden. Verwijder verf, beits of
waslagen. Alle noodzakelijke werkzaamheden aan het hout
(schuren, zagen etc.) moeten worden afgerond voordat de
behandeling met het product wordt gestart.
Risico beperkende maatregelen
Alleen toegestaan op hout binnen een constructie (gebruiksklasse 1
). Gebruik het product niet op plaatsen die toegankelijk zijn voor
kinderen van 0-4 jaar. Om waterorganismen te beschermen, moet
afspoeling naar de bodem of het oppervlaktewater worden
voorkomen. Daarom moet de behandeling met dit product
binnenshuis plaatsvinden. Het lozen van restproducten en
restanten die het product bevatten (bijvoorbeeld oplosmiddelen of
water dat wordt gebruikt voor het reinigen van kwasten of
sprayflacons) in het riool, de bodem of het oppervlaktewater is niet
toegestaan. Restanten en residuen die het product bevatten (bijv.
oplosmiddelen of water voor de reiniging van sprayflacon) moeten
als chemisch afval worden behandeld en afgevoerd. Kan schadelijk
zijn voor beschermde diersoorten zoals vleermuizen, horzels of
vogels. De aanwezigheid van beschermde soorten in het te
behandelen gebied moet worden beoordeeld voordat het product
wordt gebruikt. Indien nodig moeten passende beschermende
maatregelen worden genomen. Leg geen voedsel/diervoeders op
behandelde (natte of droge) vloeren/hout/oppervlakken.
Huisdieren/dieren buiten bereik houden tijdens de behandeling en
tijdens het drogen van het hout. Vermijd langdurig contact van
huisdieren, vooral katten, met behandelde oppervlakken. Vermijd
contact met ogen, huid. Vermijd spatten op de kleding.
Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO
instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te
beschermen
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Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten,
Mogelijke effecten (vergiftiging is onwaarschijnlijk, gezien de
permethrineconcentratie in het product; Het algemene effect van
pyrethroïde vergiftiging: tintelend gevoel in de ledematen is
mogelijk): Kan dodelijk zijn als het product wordt ingeslikt en in de
luchtwegen terechtkomt (gevaar voor aspiratie). Herhaalde
blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Eerste
hulp maatregelen: Symptomen/letsels na inname: Kan dodelijk zijn
bij inslikken. Behandel symptomatisch. Geen specifiek tegengif
bekend. Na inademing: Bij moeilijke ademhaling het slachtoffer
in de frisse lucht brengen en in een voor de ademhaling
comfortabele houding zetten. Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan
een arts. Na contact met de huid: Verontreinigde kleding
verwijderen en de huid grondig wassen met water en zeep.
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid
veroorzaken. Zoek medische hulp als er irritatie ontstaat. Na
contact met de ogen: Spoel overvloedig met schoon, vers water
gedurende minstens 15 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar
houdt. Raadpleeg een arts en toon de verpakking of het etiket. Na
inslikken: Onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen. GEEN braken opwekken. Noodmaatregelen ter bescherming
van het milieu: Vermijd het vrijkomen in het milieu. Voor insluiting:
Gemorste vloeistof zo snel mogelijk opruimen met behulp van een
absorberend materiaal. Reinigingsmethoden: Kleine hoeveelheden
gemorste vloeistof: opnemen in onbrandbaar absorberend
materiaal en overbrengen naar een container voor verwijdering.
Dit materiaal en zijn container moeten op een veilige manier
worden verwijderd, in overeenstemming met
de plaatselijke wetgeving.
Hantering en opslag

In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar
houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van
minimaal 5 ℃ tot maximaal 25 ℃. Buiten bereik van kinderen
houden.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Voer dit materiaal en zijn
container af naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval.

CTGB toelatingsnummer

NL-0016852-0000

VERPAKKINGEN

500ml, 1000ml, 2500ml, 5000ml

INFORMATIE

www.tenco.nl

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

