
AQUA MULTI

Gecombineerde houtbehandeling - Preventief én Curatief

Beschrijving
Aqua Multi is een gebruiksklaar watergebaseerd middel
voor preventieve en curatieve behandeling van hout
tegen insecten en zwam. Werkt preventief én curatief

Verkoopstoelating 10806B

Gebruik
Aqua Multi wordt toegepast tegen insecten, zwammen,
schimmels,blauwschimmels en huiszwam

Voordelen
Aqua Multi :

Gecombineerde houtbehandeling
Op waterbasis
Kleurloos
Geurloos
Preventief én curatief
Voor binnen en buiten

Technische specificaties
kleur: kleurloos
soortelijk gewicht: +/- 1,0 kg/ dm³
viscositeit: dunvloeibaar
actieve stoffen: propiconazole

tebuconazole
permethrine
IPBC

Toepassing
Voorbereiding van de ondergrond:
De aangetaste delen verwijderen en indien nodig
vervangen. Schuren en uitborstelen met een stalen
borstel. Het hout grondig ontstoffen.
Aanmaken van het product:
Aqua Multi is gebruiksklaar en mag niet verdund
worden.
Applicatie:
Het product aanbrengen in vooraf geboorde gaten,
afhankelijk van de houtsectie. Een
oppervlaktebehandeling uitvoeren door overvloedig
besproeien of bestrijken van alle zijden van het hout.
Gereedschap: het gebruikte gereedschap kan na gebruik
met water gereinigd worden.

Verbruik
Preventief: 160 gr./m²
Curatief:

Insecten: 350 - 700 gr./m²
Zwam: 800 - 1400 gr./m²

Verpakking
Aqua Multi wordt geleverd in plastic bussen van 5 l en
25 l.

Opslag
Aqua Multi moet op een droge, koele, vorstvrije plaats
opgeslagen worden in luchtdicht gesloten verpakkingen.
In goede omstandigheden kan Aqua Multi gedurende
minstens een jaar bewaard worden.

Opmerkingen
Let op! Aqua Multi is schadelijk voor het milieu.

Veiligheid en gezondheid
-  Vergiftig voor in het water levende organismen
-  Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
-  Effecten veroorzaken
-  Buiten bereik van kinderen bewaren
-  Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van

diervoeder
-  Aanraking met de huid vermijden
-  Aanraking met de ogen vermijden
-  Draag geschikte handschoenen
-  Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht 

dragen
-  In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen 

en verpakking of etiket tonen

Antigifcentrum: 070 / 245 245

Belangrijke opmerking
Hoewel het opstellen van de technische gegevens zo zorgvuldig mogelijk is gebeurd, worden de
aanbevelingen en suggesties zonder enige waarborg gegeven, omdat de
gebruiksomstandigheden niet door het bedrijf kunnen gecontroleerd worden. De klant moet bij
elk product op eigen verantwoordelijkheid nagaan of het geschikt is voor het gestelde
gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden gebruikt wordt. Deze editie vervangt alle
vorige edities.


