Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego
Nazwa produktu: HartzLain® Decor Palisander
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: nr 5094/12 z dnia 27.11.2012
Przeznaczenie produktu: Produkt do konserwacji wyrobów drewnianych zabezpieczający
przed grzybami powodującymi siniznę oraz głęboki rozkład drewna
i owadami – szkodnikami technicznymi drewna. Klasa użytkowania drewna 2,3.
Rodzaj użytkowników: użytkownik powszechny
Postać produktu: płynna
Substancje czynne:
3-jodo-2-propynylokarbaminian (0,5g/100g)
Tebukonazol (0,3g/100g)
Permetryna (0,06g/100g)
Stosowanie: produkt nanieść na wyrób drewniany pędzlem, tamponem lub przez zanurzanie.
Nie stosować natrysku. Podłoże drewniane przed aplikacją należy oczyścić, osuszyć i odpylić.
Stare powłoki lakierowe należy całkowicie usunąć. Zatłuszczone miejsca wyczyścić benzyną
ekstrakcyjną. Preparatu nie należy stosować na elementy impregnowane środkami solnymi.
Podczas aplikacji używać rękawic, ubrania ochronnego i okularów.
W trakcie nakładania preparatu temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 5
°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 60%. Zalecana dawka
naniesienia produktu 140-160 ml/m2. Wydajność w zależności od metody aplikacji i
powierzchni drewna:6-7 m2/l. Po impregnacji drewno pokryć powierzchniową warstwą
ochronną w postaci farby lub lakieru.
Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania: Elementy pomalowane użytkować po
wyschnięciu naniesionej powłoki i zaniku charakterystycznego zapachu benzyny.
Sposoby i środki usuwania skażenia produktem: Jeżeli to możliwe rozlany produkt odzyskać i
użyć zgodnie z przeznaczeniem. Rozlaną ciecz zasypać niepalnym materiałem chłonnym
(piasek, ziemia), zebrać do oznakowanego pojemnika.
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku
charakterystycznego zapachu rozpuszczalników 12 - 24 godzin.

Numer serii:………….
Data ważności: …………
Znaki ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zawiera:
Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa)
3-jodo-2-propynylokarbaminian (0,5g/100g)
Tebukonazol (0,3g/100g)
Permetryna (0,06g/100g)
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH208 Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylokarbaminian. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P304 + P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku
trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki swobodnego oddychania.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
Objawy ostre: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera butylokarbaminian 3jodo-2-propynylu, oksym butan-2-onu; permetrynę. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej. Objawy opóźnione: Brak

Pierwsza pomoc:
Drogi oddechowe: osobę poszkodowaną natychmiast przenieść do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; osobę poszkodowaną umieścić w pozycji półleżącej, rozluźnić ubranie,
upewnić się czy w ustach osoby poszkodowanej nie zalegają przedmioty lub wydzielina
utrudniające oddychanie; jeżeli poszkodowany nie oddycha – wykonać sztuczne oddychanie;
niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
Skóra: zdjąć zanieczyszczone ubranie; zabrudzoną skórę przemyć dużą ilością wody z
mydłem; do mycia skóry nie używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników; po
oczyszczeniu posmarować skórę natłuszczającym kremem; jeżeli wystąpią niepokojące
objawy– skonsultować z lekarzem, pokazać lekarzowi Etykietę.
Oczy:: zanieczyszczone oczy płukać, przy otwartych powiekach, ciągłym strumieniem
bieżącej wody przez 10 ÷ 15 minut; unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć
ryzyko uszkodzenia rogówki; w przypadku utrzymującego się pieczenia lub podrażnienia
skonsultować się z lekarzem; nie używać żadnych płynów do przemywania oczu ani żadnych
maści przed konsultacją lekarską; w przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi szkła
kontaktowe zdjąć je, jeżeli to możliwe; zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli wystąpią
niepokojące objawy, pokazać lekarzowi Etykietę.
Przewód pokarmowy: wypłukać usta dużą ilością bieżącej wody; niezwłocznie skonsultować
z lekarzem - pokazać lekarzowi Etykietę.
Postępowanie z odpadami produktu:
- rodzaj odpadu: Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych
- kod odpadu: 03 02 01*
- odpad niebezpieczny
Jeżeli to możliwe odzyskać i zawrócić do produkcji. Nie utylizować razem z odpadami
komunalnymi. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizować zgodnie z obowiązującymi aktualnie
przepisami odnoszącymi się do odpadów chemicznych. Poddać unieszkodliwieniu, wyłącznie
w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub urządzeniach spełniających ustawowe
wymagania.
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:
- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych
- kod odpadu: 15 01 02
- rodzaj odpadu: Opakowania z metali
- kod odpadu: 15 01 04
Opakowania powstające u konsumenta po dokładnym opróżnieniu
traktować jako
opakowania nie stwarzające zagrożenia. Odzysk, recykling lub likwidację opakowań powstających
w obszarze działalności zawodowej przekazać do utylizacji przedsiębiorstwom
wyspecjalizowanym w utylizacji odpadów chemicznych.
Przechowywanie: - produkt magazynować w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach- nie przechowywać w pobliżu produktów spożywczych/paszowych przechowywać w temperaturze 0÷25ºC (niższe lub wyższe temperatury przechowywania
mogą wpłynąć na jakoś produktu)- opakowania powinny być szczelne oraz odpowiednio
oznakowane- ze względów bezpieczeństwa produkt najlepiej przechowywać w oryginalnych
opakowaniach -zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

Ilość produktu w opakowaniu: ………..
Podmiot odpowiedzialny: „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp.j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź; tel. (42) 645 7989(90); www.lakiery.pl
W przypadku redagowania etykiety zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 (CLP) należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie informacji na etykiecie (Art. 32).

