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2046-TM 2011.03 

Műszaki adatlap 
Cikkszám: 2046 

Aidol Holzschutzgrund 
Színtelen, folyékony, fungicid alapozó 
 

Felhasználási terület 

Az Aidol Holzschutzgrund szer 
talajjal nem érintkező faanyag kor-
hadás és kékülés elleni megelőző 
védelmére alkalmas.  Az impregná-
lásra és  alapozásra használható  
különösen a mérettartó fa építő-
elemekhez, pl. ablakokhoz, külső 
ajtókhoz, redőnyökhöz, továbbá 
felújítási munkálatoknál alapozó-
ként.  

Tulajdonságok: 

Az Aidol Holzshutzgrund alapozó 
szer megelőző védelmet biztosít a 
faanyagot elszínező és farontó 
gombák ellen. Az Aidol 
Holzschutzgrund ellenáll a duzza-
dásnak és nedvességszabályozó. 
Tapadást javító alapozó a lazúrok-
kal és fedőfestékkel történő utóla-
gos kezelésnél. 

Feldogozás 

Mázolás, merítés, elárasztás; szó-
rás kizárólag zárt rendszerben. 
Az aljzatnak zsír-, viasz-, szennye-
ződés- és pormentesnek kell len-
nie. Távolítsuk el a rétegképző 
bevonatokat, pl.vastagréteg-
bevonatokat, fedőlakkokat és fes-
tékeket! A bitumenes anyagokat és 
műanyagokat fedjük le! A növénye-
ket kötözzük vissza! A faanyag 
nedvességtartalma legfeljebb 15 % 
lehet. Az anyagot 2 munkamenet-
ben, ecsettel vigyük fel! 
Az Aidol Holzschutzgrund  felhasz-
nálásra kész, és hígítatlanul kell 
feldolgozni. A megbontott göngyö-
leget jól zárjuk vissza és tartalmát 
minél hamarabb használjuk fel. 
Száradás után (legalább 24 óra) 
következhet a lazúrokkal, fedőlak-
kal vagy festékkel történő átfestés.  
Az átfestésre négy héten belül ke-
rüljön sor. A kezelt fát a teljes ki-
száradásáig ,nem áteresztő, ke-
mény aljzaton kell tárolni, hogy ne 
kerüljenek káros anyagok a talajba,  
ill. az esetlegesen lecsepegő anya-
got az előírásoknak megfelelően 
tárolni vagy ártalmatlanítani lehes-
sen. A szert nedves időjárásban 
vagy közvetlen csapadékos időjá-
rásban nem szabad felhordani. 
 

Tudnivalók 

A favédőszerek biocid hatóanyagot 
tartalmaznak a fakártevők ellen. 
Az alkalmazása kizárólag a hasz-
nálati útmutatás szerint és engedé-
lyezett a felhasználási területeken 
lehetséges. Helytelen használata 
egészségkárosodáshoz és környe-
zeti károkhoz vezethet. Rendelte-
tésszerű használat során élelmi-
szerrel vagy takarmánnyal kapcso-
latba kerülő faanyagok nem kezel-
hetők ezzel a készítménnyel. Kizá-
rólag szakcégeken keresztül alkal-
mazható. A szer és maradékai nem 
juthatnak természetes vizekbe, 
talajba vagy csatornahálózatba! 
Nyílt láng használata tilos. Bedol-
gozás után a fa egészen addig 
nagyon gyúlékony, ameddig az 
oldószer el nem párolog. A 
méhkaptárakat és melegházak 
belsejét ne kezeljük az Aidol 
Holzschutzgrund készítménnyel!  
 

Munkaeszközök és tisztításuk 

Ecset, mártás, átitatás, szóró alag-
út. A munkaeszközöket használat 
után azonnal tisztítsuk Verdünnug 
V 101-gyel!  
 

Anyagszükséglet 

140-160 ml/m
2
. 

Száradás 

Kb. 24 óra,  erősen nedvszívó fa-
anyagnál és nedves hideg időjá-
rásnál a száradás lassulhat. 
 

Hatóanyagok 

0,50 % jódpropinil-butilkarbamát 
0,30 % tebukanazol 
 
100 g szer tartalmaz 
0,50 g jódpropinil-butilkarbamát-ot 
0,30 g tebukanazol-t 

 

Tárolás 

Eredeti zárt göngyölegben száraz, 
hűvös és fagymentesen 5 évig 
tárolható.  
A göngyöleget használat után jól le 
kell zárni. A merítő kádakat tömö-
ren le kell zárni. A termék nem 
kerülhet illetéktelenek kezébe, min-
denek előtt gyermekektől és álla-
toktól biztonságba kell helyezni. A 
tárolása során, a természetes vi-
zekre veszélyes anyagokra vonat-
kozó előírásokat be kell tartani. 
 

VdL-RL 01 szerinti összetétel 

Terméktípus: korhadás- és kékülés 
elleni alapozó 
Anyagtartalma: alkidgyanta, alifá-
sok és aromások ( izoparafin szén-
hidrogén keverék), adalékszerek. 
 

Biztonságtechnikai adatok 

A termék tartalma: nafta (kőolaj), 
hidroszulfurált nehéz 
 
Veszélyre utaló tudnivalók: 
Egészségre káros: lenyelése ese-
tén tüdőkárosodást okozhat 
Ismételt expozíció a bőr kiszáradá-
sát vagy megrepedezését okozhat-
ja. 
 
Óvintézkedési tudnivalók: 
Gyermek kezébe nem kerülhet. 
Élelmiszertől, italtól és takarmány-
tól távol tartandó. 
A használat közben enni, inni és 
dohányozni nem szabad. 
A bőrrel való érintkezés kerülendő. 
Megfelelő védőruházatot, védő-
kesztyűt kell viselni. 
Lenyelés esetén hánytatni tilos, 
azonnal orvoshoz kell fordulni és 
megmutatni az edényzetet vagy a 
címkét. 

Termékjellemzők 
Sürűség: kb. 0,80  g/cm

3
 20

0
C-on 

Szaga: gyenge, kiszáradása után szagtalan 
Lobbanáspont: kb. 63 

0
C 

Kiszerelés: 0,75 lit,; 2,5 lit.;5 lit.; 30 lit.; fehérbá-
dog göngyöleg 

Szín: színtelen 
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A termék tartalmaz 2-
butanonoximot és 3-jód-2-
propinilbutilkarbamátot. 
Allergiás reakciókat okozhat. 
 
Elsősegély intézkedések: 
Belégzés esetén: 
A sérültet friss levegőre kell vinni 
és biztosítani számára a nyugal-
mat. Tartós panasz esetén orvossal 
kell konzultálni. 
 
Bőrrel való érintkezésnél: 
Azonnal vízzel és szappannal le 
kell mosni és utána bőven leöblíteni 
vízzel. Tartós bőrirritálásnál orvos-
hoz kell fordulni. 
 
Szembe kerüléskor: 
 A nyitott szemet több percen ke-
resztül bő vízzel ki kell mosni. Tar-
tós panasz esetén orvoshoz kell 
fordulni. 
 
Lenyelés esetén: 
Hánytatni tilos. Azonnal orvoshoz 
kell fordulni Nyugalmat kell biztosí-
tani. 
 
Termék-kód: HSM-LV 30 
 

Ártalmatlanítás 

Az anyagmaradékokat a megfelelő 
előírásoknak megfelelően az ere-
deti csomagolásban kell ártalmat-
lanítani. A teljesen kiürített göngyö-
leget el lehet szállítani újrahaszno-
sításra. 
 
Hulladék megjelölése:  03 02 02 
klórozott szerves favédőszer. 

baua 

Reg.Nr. N 42044 
 

Jelölése 

GefStoffV:           Xn egészségre  
                                    káros 
 WGK     3     
GGVSE/ADR       -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biztonság, környezetvédelem, 
hulladékkezelés és ártalmatlaní-
tás 

A szállítás, tárolás és felhasználás 
biztonságára, valamint a hulladék-
kezelésre és ártalmatlanításra, 
környezetvédelemre vonatkozóan 
további információkat az éppen 
érvényes biztonsági adatlapban 
talál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze. 
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen 
felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy 
attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása 
szükséges. 
Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. 
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a 
korábbi kiadások.  

 


