Insecticide
Schimmelwerend middel

Basilit Curattack
(Gebruiksklaar product)
Beschrijving :

Machtiging en
homologatie :

-

Basilit Curattack is een micro-emulsie bestemd voor de behandeling en de
bescherming van hout voor gebinten en timmerhout tegen aanvallen van
insectenlarven en zwammen (door opspuiten en injectie). Het product is ook
geschikt voor de behandeling van houtzwam (injectie in de muren).
- Homologatie uitgereikt door de Belgische Vereniging voor Houtbescherming
(BVHB) onder nr. D1/D2 35/710
- Machtiging van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu: 496B.

Karakteristieken: - Actieve bestanddelen: schimmelwerend middel: propiconazool /
insecticide : cypermethrin.
- Product in waterige fase.
- Product voorbereid met 120gr concentraat / liter
- Goed penetratievermogen bij opspuiten.
- Kleurloos.
- Lichte geur.
- Onontvlambaar product.
Toepassing :

1) Behandeling van hout (Procédé D1)
- Hout stofvrij maken
- Het vermolmd hout moet weg
- Goed opspuiten met Basilit Curattack
- Bij een aanval door de huisboktor (grote houtworm) zal een
behandeling door inspuiten noodzakelijk zijn (diameter: 12 mm, diepte:
2/3 van de dikte, afstand: 20-25 cm)
- Verbruik: van 0,3 tot 0,5 L/m²
2) Behandeling van houtzwam (Procédé D2)
- Afkappen van het aangetaste metselwerk, met inbegrip van een
veiligheidszone van 1 m.
- Verwijdering/vernietiging van het aangetaste hout.
- Reiniging van de muren met de staalborstel.
- Om de 25 cm, zigzagsgewijs gaten boren, op een diepte gelijk aan 2/3
van de dikte van het metselwerk.
- Verbruik:
Injectie: 5 liter product per m² (voor een muur met een dikte van 35
cm)
Besproeien van de muur: ongeveer 1 liter per m²
! Het is aan te raden om de muren te bepleisteren als het product nog
vers is!
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Nabehandeling :

Na drogen van het product kan het hout afgewerkt worden met eender welk
type product dat verkrijgbaar is in de handel.

VoorzorgsmaatRegelen voor het
gebruik :

- Contact met de huid en de ogen vermijden.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Buiten het bereik van levensmiddelen en drank bewaren.
- Etiket goed lezen.
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