
 

 

BOROWOOD  

Vysokoúčinný prípravok pre dlhodobú ochranu dreva proti všetkému drevokaznému hmyzu. 

URČENIE: prípravok BOROWOOD  je určený na komplexnú ochranu drevených konštrukcií, krovov, podláh, obkladov v 
interiéroch a exteriéroch. Dodáva sa vo forme prášku. Po rozpustení vo vode sa aplikuje náterom, postrekom, máčaním 
alebo tlakovou impregnáciou.  

Typové označenie výrobku podľa STN 49 0600-1: Iv, P, E, W, B  

Trieda ohrozenia podľa STN EN 335-1 a STN EN 335-2: pre triedy 1 a 2, po dodatočnej impregnácii lakom alebo lazúrou 
trieda 3 
Zloženie: oktaboritan disodný tetrahydrát   
Účinné látky: oktaboritan disodný tetrahydrát CAS 12280-03-4,  EINECS 234-541-0 
Návod na použitie: Pred použitím prípravok rozpustite vo vode. Spotreby a aplikačné postupy pre rôzne aplikácie sú 
uvedené v nasledujúcom texte. 

Spotreby roztoku sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Použitie Riedenie BOROWOOD 

 : Voda * 

Min. spotreba 

koncentrátu 

Spôsob aplikácie 

Interiér 1 : 9 20 g/m2 náter, postrek, máčanie 

1 : 99 5 kg/m3 tlaková impregnácia 

Exteriér ** 1 : 9 
40 g/m2 

50 g/m2 

náter, postrek dlhodobé 

máčanie 

1 : 49 15 kg/m3 tlaková impregnácia 

* V prípade riedenia práškového materiálu použiť 4,5 litra vody na 80 g prípravku 
** Po ošetrení doporučujeme drevo natrieť vhodným krycím náterom. 

Dôležité upozornenie! Prípravok rozrábajte a s prípravkom pracujte v plastových alebo nerezových nádobách, resp. v 
nádobách s povrchom upraveným syntetickou náterovou hmotou, smaltom či emailom.  

Čas potrebný na biocídny účinok: okamžitý. 

Doba účinku vykonanej ochrany je v interiéri prakticky neobmedzená, doporučuje sa však kontrola aspoň 1x za 5 rokov. 
Doba účinku v exteréri je závislá na namáhaní ošetreného materiálu priamymi poveternostnými vplyvmi. Kontrolu je potrebné 
vykonávať aspoň 1x za rok. 
Bezpečnostné a požiarne informácie: Prípravok je nehorľavý, nevýbušný. 

Bezpečnosť pri práci: P270 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo 
lekára. Znečistenú pokožku umyte vodou a mydlom. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Národné toxikologické 
informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166. 
Skladovanie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladovať dobre uzavreté na chladných, suchých, tmavých, dobre 
vetrateľných miestach mimo dosahu silných redukčných činidiel.  
Pokyny pre bezpečné zneškodňovanie biocídneho prípravku a jeho obalu: Rozliaty materiál alebo jeho prípadné zbytky 
treba likvidovať ako toxický odpad. Prázdne obaly je možné po dôkladnom 
vypláchnutí vodou recyklovať. Výplachovú vodu použite do pracovnej zmesi.  
Dátum spotreby: pri dodržaní skladovacích podmienok bez obmedzenia Balenie: 
podľa dohody Dátum výroby:  
Poznámka: V kombinácii s prípravkom ANSILVER® - A sa získa odolnosť dreva aj 
voči pliesňam a drevokazným hubám. 


