Antipirēns INWOOD Fire B
PIELIETOJUMS
Antipirēnu INWOOD Fire B izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs – zāģmateriālu
(latas, dēļi, spāres, brusas u.c.) apstrādei, kas nodrošina grūti degošas vai grūti
uzliesmojošas koksnes iegūšanu. Antipirēnu INWOOD Fire B pielieto arī koksnes
profilaktiskai pretuguns aizsargapstrādei slēgtās būvkonstrukcijās, kuras nav
pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai (iekštelpās). Antipirēnu INWOOD
Fire B var pārklāt ar cita veida pārklājumiem (lakas, krāsas ), lai uzlabotu koka ārējo
apdari. Antipirēna INWOOD Fire B darbības mehānisms - uz koka virsmas veido
plēves pārklājumu, kas liesmas iedarbībā pārvēršas sausā putu slānī un kavē liesmu
piekļūšanu koksnes virsmai. Nav toksisks, nesatur polibrominētos difenilēterus
(PBDE). Nesamazina koksnes stiprību, nepieļaut tā nokļūšanu uz metāla virsmām. Pēc
darba beigšanas instrumentus un metāla virsmas mazgāt ar lielu ūdens daudzumu (īpaši
alumīnija daļas).
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Antipirēnu INWOOD Fire B uz koka virsmas uzklāj ar otu, rullīti vai pulverizatoru (2
- 4 reizes) ar intervālu starp apstrādēm ne mazāku kā 6 stundas vai koka detaļas
impregnē ar mērcēšanas palīdzību vannās (tilpnēs, tvertnēs u.c.) no 2 līdz 24 stundām.
Patēriņš 300 – 360ml /m² (atkarībā no koksnes veida, mitruma, virsmas gluduma u.c.).
Apstrādes laikā temperatūrai jābūt ne zemākai, kā +5 °C, koksnes mitrumam pirms
apstrādes jābūt 18 %. Uzglabāt hermētiskā tarā 24 mēnešus. Nesasaldēt.
Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.
UGUNSDROŠĪBAS KLASE . B-s1,d0 , LVS EN 13501-1+A1:2010, (koksnes
biezums nav mazāks par 25 mm)..
DARBA TEMPERATŪRA
Apstrādes laikā ne zemāka, kā +5 °C, relatīvais gaisa mitrums ne augstāks, kā 70 %.
Augstāka gaisa temperatūra labvēlīgi ietekmēs koksnes piesūcināšanos.
DARBA DROŠĪBA
Koksnes apstrādes process ir jāizpilda ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās,
izmantojot aizsardzības inventāru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba apģērbs).
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu
kairinājumu. P260 Neieelpot izgarojumus /smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai
labi vēdinātās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301 + P330 + P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT
vemšanu. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto
apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. Atbilstības sertifikāts N 2082/2013

