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ÉGÉSKÉSLELTETŐ HATÁÉSSAL RENDELKEZŐ TERMÉK MEGELŐZŐ GOMBA- ÉS ROVARÖLŐ 
HATÁSSAL A FAPUSZTÍTÓ GOMBÁK ÉS ROVAROK ELLEN. ALKALMAS AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK 
FAELEMEINEK ÉS AZ ÉPÜLETEK BELTERÉBE ÉPÍTETT MÁS FAANYAGOK PROFESSZIONÁLIS 
VÉDELMÉRE. 
 
TERMÉK JELLEMZŐI: 
› faanygok tűzzel szembeni reakciójának csökkentése 
› hosszú távú megelőző védelem 
› vízzel hígítható 
› beltéri felhasználásra 
› hatékonyan felhasználható az 1. és 2. felhasználási osztályokban 
› az európai műszaki szabványok szerint tesztelve 
(EN 113, EN 73, EN 46-1, EN 13501-1+ A1, EN 13823 és EN ISO 11925-2) 
› ISO 9001 és a 14001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben készült 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: 
 Faszerkezetek és beépíthető elemek beltéri tűzvédelmének növelésére, (égéskésleltetére) (EN 335 
szerint 1. és 2. használati osztály, megelőző gombaölő és rovarírtó hatással. A kezelt fa megfelel a B-
s1, d0 és C-s1, d0 tűzállósági osztály követelményeinek az EN 13501- szerint.1. 
 
AZ EN 13501-1 SZERINTI ELŐÍRÁS TÍPUSA: B-s1, d0 and C-s1, d0 
ELŐÍRÁS TÍPUSA 49 0600-1 SZERINT:FB, IP, 1, 2, S 
 
AKTÍV HATÓANYAG: Bórsav 
 
ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK TARTALMA, VOC:   
A/e határérték, WB 130g/l, 101,6 g/l-t tartalmaz az alkalmazási oldatban, a koncentrátumban lévő 
összes illékony szerves vegyület tömegszázaléka: 8%. 
 
RELATÍV SŰRŰSÉG ( 20 °C-on): 1,270 
pH (20 °C-on): 8,0 – 9,0 
 
 A KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉS:  
A termék hígítás után a fanyagaban felszívódik, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt 
faanyagnak nincs szaga. A termék színtelen változata a faanyagot enyhén sárgaszínűre festheti. 
 
ALKALMAZÁS: 
› Tűzvédelemhez: festés, vákuumos és nyomásalatti impregnálás 
› Megelőző védelem: festés, permetezés, merítés 
 
MEGJELÉENÉSI SZÍNEK: barna, zöld, színtelen 



      TECHNIKAI ADATLAP 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A BOCHEMIT ANTIFLASH TŰZ ELLENI VÉDELMÉNEK MECHANIZMUSA: 
a Bochemit® Antiflash csökkenti a fa gyúlékonyságát azáltal, hogy csökkenti a fa égési sebességét és 
a láng terjedését a fa felületén. Ha a Bochemit® Antiflash anyaggal az előírások szerint kezelt fa láng 
hatásának van kitéve, akkor a hatóanyagok a hevítés hatására felbomlanak, nem éghető gázok 
szabadulnak fel, amelyek a kezelt fa felületéről a környezetbe távozva a levegőt felhígítják, és olyan 
mértékben csökkentik a környező levegő oxigéntartalmát, amely már nem elegendő a láng 
továbbterjedéséhez. A kezelt fa hevítése közben a fa felületén szigetelő habréteg is keletkezik, amely 
meggátolja a láng közvetlen hatását a fa felületére, elsődlegesen elnyeli a láng melegét, és 
megakadályozza a láng közvetlen hozzáférését a fa felületéhez. Ennek szintén az égés lelassulása és 
a fafelület elszenesedésének a felgyorsulása lesz az eredménye. Az így kialakult réteg jelentős 
hőszigetelő hatással rendelkezik, és hozzájárul a láng továbbterjedésének a megakadályozásához. 
 
TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK: 
1. FAANYAG HOSSZANTARTÓ MEGELŐZŐ VÉDELME ECSETELÉSSEL VAGY SZÓRÁSSAL  
Használat előtt alaposan össze kell keverni. A festést és szórást +5 °C és +30 °C között kell 
végrehajtani, hogy a védőréteg a fa teljes felületét egyenletesen befedje. A festések és szórások 
számát a bevitel kívánt mértéke (lásd az anyagszükséglet és bevitel táblázatot), és a fa 
megmunkálási minősége határozza meg. A következő festést vagy szórást csak az előző réteg 
megszáradása után szabad végrehajtani. A Bochemit® Antiflash nem alkalmazható fagyott fára. A 
Bochemit® Antiflash felhordásához a fa ajánlott nedvességtartalma legfeljebb 15%. 
 
2. FAANYAG HOSSZANTARTÓ MEGELŐZŐ VÉDELME ÁZTATÁSSAL  
A fát megfelelő tartályokban (például áztató kádakban) áztatjuk. Használat előtt keverje meg! A 
koncentrátumot vízzel hígítjuk. A koncentrációra és a szükséges dózisra vonatkozó adatokat az alábbi 
táblázat tartalmazza. 
 
A VÉGREHAJTOTT VÉDELEM ÉLETTARTAMA: 
› 1. és 2. használati osztály (belső): időkorlátlan 
 
FELHASZNÁLÁSI IDŐ: 24 hónap 
 

A KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT ALKALMAZÁSA 

ALKALMAZÁS ALKALMAZÁSI MÓD 
SŰRÍTÉS 
HÍGÍTÁS 

BOCHEMIT: VÍZ 

MIN. SŰRÍTÉS 
BEVITEL 

A reakció csökkentése 
C osztályú tüzelésre 

alkalmas faanyag 
bevonás 3x 1:1 250 g/m2 

A reakció csökkentése 
fából B osztályú tüzelésre 

bevonás 3x  2:1 300 g/m2 

Gombaölő és rovarölő 
szer 

belső védelem, 
professzionális és ipari 

felhasználásra 

bevonás, 
permetezés (1-2x) 
merítés (45 perc) 

1:9 30 g/m2 

 
CSOMAGOLÁS MÉRETE: 30 kg, 600 kg 
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TERMÉK TÁROLÁSA: Eredeti, jól zárható tartályokban, ivóvíztől, élelmiszertől, italtól és takarmánytól 
elkülönítve tárolandó. Ne tárolja közvetlen napfényben. Tárolási hőmérséklet: -15 - +30 °C. Előzze 
meg a termék talajba vagy vizekbe való kerülését. 
 
KEZELT FA TÁROLÁSA: A Bochemit® Antiflash-sel kezelt fát a kezelés után a felhasználásig tető alatt 
kell tárolni. 
 
KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL: A Bochemit® Antiflash nem keverhető más termékekkel. Nem 
javasoljuk a Bochemit® Antiflash keverését más termékekkel még munkaoldatok formájában sem, ha 
azok kompatibilitása nem ellenőrizték és hagyták jóvá a Bochemie laboratóriumában. 
 
MARÓ HATÁS:  A Bochemit® Antiflash és vizes oldatai nem okoznak korróziót az ötvözetlen szerkezeti 
acélból készült termékekben, és érintkezbe kerülhetnek a következő anyagokkal: polietilén, 
polipropilén, üveg. 
 
VIGYÁZAT: Csak professzionális használatra. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti 
irritációt okozhat. Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. Használat 
előtt ismerje meg a termékre vonatkozó speciális utasításokat. Ne lélegezze be a ködöt. Viseljen 
gumikesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A szennyezett 
ruházatot azonnal le kell venni. Öblítse le a bőrt vízzel [vagy zuhanyozzon]. Óvatosan öblítse le vízzel 
néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. 
Kérjen orvosi tanácsot. 
 
ELSŐSEGÉLY: Belélegzés: távolítsa el az expozíció forrását, kerülje el a fizikai megerőltetést (beleértve 
a sétát is), vagy kérjen orvosi segítséget. Lenyelés: öblítse ki a száját ivóvízzel, és ha az alany 
eszméleténél van, itasson az érintettel 0,5 l vizet. Ne hánytassa, kérjen orvosi segítséget. A termék 
csak jól szellőző helyen használható. 
 
HULLADÉKKEZELÉS: Gondos kiürítés és öblítés után adja le a csomagokat egy minősített cégnek 
újrahasznosítás céljából. A mosáshoz használt vizet használja fel további munkaoldat készítéséhez. 
Az esetleges termékmaradványokat veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
 
Használja biztonságosan a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
termékinformációkat. 
 
A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. 
 
Felülvizsgálat dátuma: 31.3.2022 
 
 
 
 
DISTRIBUTOR: 
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Czech Republic 
E: bochemie@bochemie.cz 
www.bochemit.eu 
 


