
Stránka 1 z 2 

 
 
 
Technický list 
Číslo výrobku: Splus 2447, 2448, 2449 

Adolit BAQ Plus 
 
Dlhodobá ochrana nového dreva
 
 
 

 
Údaje o výrobku: Oblasti použitia: 

Balenie: PE obaly 5kg, 40kg, 600 kg a 1000kg 
kontajnery 
bezfarebný
hnedý
zelený 
žltý 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typové označenie: 

( ČSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1,
2, 3, S 
 
Spracovanie:

 
Upozornenie!

 
Zloženie:

200 g/kg 
alkylbenzyldimethylamonium-chlorid, 
54 g/kg kyselina boritá, 1,0 g/kg 
cypermethrin, 0,2 g/kg fenoxycarb. 
 
 
 
 
 
 

Pracovné náradie čistenie:

 

 
Spotreba

1 kg koncentrátu na 50 m  pri riedení
1:9. 
 
Schnutie:

 

 
Skladovatelnost: 

 
Obsah VOC: 

Prahová hodnota VOC (podkategória 
„f“, V NH): 150 g/l. Maximálny obsah 
VOC v prípravku v stave
pripravenom k použitiu: 15 g/l. 
 
 
 

ľ ť

Kvapalný prípravok s preventívnym
účinkom proti drevokaznému hmyzu
(napr. červotoč, tesárik) a
drevokazným hubám (napr.
drevomorka) a plesniam. Je určený na
povrchovú impregnáciu dreva v
interiéroch (napr. strešné konštrukcie,
podlahy) a v exteriéroch bez
priameho a trvalého kontaktu so zemou
(napr. strešné podbitie, drevené
stavby, ploty) a tiež k ochrane muriva
a omietok proti prerastaniu
drevokaznými hubami. Nesmie byť
použitý na drevo prichádzajúce do
priameho kontaktu s potravinami,
krmivami a pitnou vodou ani na ošetrenie
dreva na výrobu detského nábytku a
hračiek.

Farebný odtieň:

podľa

Po nariedení aplikujte náterom,
postrekom alebo máčaním na
dokonale očistené drevo. Drevo
napadnuté drevokaznými hubami
odstráňte do vzdialenosti aspoň 0,5m 
od okraja viditeľného napadnutia a
nahraďte ho novým.

Prípravok obsahuje biocídne látky,
používajte ho bezpečne! Pred
použitím si vždy prečítajte údaje na
obale, vyžiadajte si bezpečnostný list.
V prípade použitia bezfarebnej modifi-
kácie prípravku môže dôjsť k
zožltnutiu dreva, treba odskúšať!

Štetec, valček, tlakový postrekovač
alebo striekacie zariadenie bez prívodu
vzduchu. Čistite vodou ihneď po
použití.

2

Cca 12 hodín pri teplote 20 °C a
relatívnej vlhkosti vzduchu 65%. Pri
nižších teplotách a vyššej vlhkosti
vzduchu sa môže schnutie podstatne
spomaliť.

V originálnych dokonale uzavretých
obaloch, oddelene od potravín,
 nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do
25 °C. Prípadné premrznutie prípravku
neovplyvní jeho účinnosť.

R
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Upozornenie:

 

 
Bezpečnos : 

Informácie o nebezpečenstve:
C Žieravý 
N Nebezpečný pre životné prostredie
 
Bezpečnostné pokyny:  
R-vety: 

S-vety: 

 

 

 

 
 

Likvidácia:

 

 
Označenie: 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ekológia:

ť

Pri aplikácii
prípravku zabráňte kontaktu s difúznou
fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou
problémový. Uvedené informácie
platia aj pre farebné modifikácie.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym použitím
výrobku. Záručná doba: 24 mesiacov
odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri
dodržaní skladovacích podmienok.

Zdraviu škodlivý pri požití.
Spôsobuje poleptanie. Vysoko toxický
pre vodné organizmy, môže spôsobiť
dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnom prostredí.

Uchovávajte uzamknuté a
mimo dosahu detí. Nevdychujte
aerosóly. Pri zasiahnutí očí okamžite
dôkladne vypláchnite vodou a
vyhľadajte lekársku pomoc. Pri
zasiahnutí kože okamžite umyte
veľkým množstvom vody. Nevylievajte
do kanalizácie. Používajte vhodné
ochranné rukavice a ochranné okuliare
alebo tvárový štít. V prípade
nedostatočného vetrania používajte
vhodné vybavenie pre ochranu
dýchacích orgánov. V prípade nehody,
alebo ak sa necítite dobre, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc (ak je
možné, ukážte toto označenie).
Zabráňte uvoľneniu do životného
prostredia. Pozri špeciálne pokyny
alebo bezpečnostné listy

Bližšie informácie o bezpečnosti pri
doprave, skladovaní a manipulácii a
tiež o likvidácii a ekológii nájdete
v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Prázdny obal aj obal so zvyškami
prípravku odovzdajte na miesto určené
obcou na odstraňovanie nebezpečných
odpadov.

Výrobok sa nesmie dostať do
povrchových vôd, odpadových vôd
alebo do pôdy.

Zatriedenie do tried horľavosti kvapalín:
II
Klasifikácia podľa 157/1998/Sb.: Horľavý
Informácie pre cestnú prepravu:

Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe

podkladov nášho výrobného úseku

podľa najnovšieho stavu vývoja a používanej

techniky. Za aplikáciu a spracovanie nepreberá

výrobca záruku, pretože na tieto sféry nemá žiadny

vplyv.

Údaje presahujúce rámec technického listu či

odlišné údaje vyžadujú písomné potvrdenie

kmeňového závodu.

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné

podmienky. Vydaním týchto technických listov

strácajú všetky predošlé svoju platnosť 06/07
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