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FOLYÉKONY GOMBAÖLŐ ÉS ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM HOSSZAN TARTÓ MEGELŐZÉSRE. 
VÉDELEMET NYÚJT A PENÉSZ ÉS A FAPUSZTÍTÓ GOMBÁK ÉS ROVAROK ELLEN. AZ IDŐJÁRÁSI 
KÖRÜLMÉNYEK HATÁSÁRA TÖRTÉNŐ KIMOSÁSÓDÁS ELLENÁLLÓ IS NAGYON ELLENÁLLÓ. 
FAVÉDELEMRE BELSŐ (TETŐSZERKEZETEK, PADLÓK) ÉS KÜLSŐ (TETŐDESZKÁZAT, PERGOLA, 
KERÍTÉS) TERÜLETEKEN. 
 
TERMÉK JELLEMZŐI: 
› megelőző hosszú távú védelem 
› vízbázisú folyadék 
› kül- és beltéri használatra tervezve 
› Hatékonyan használható az 1., 2. és 3. alkalmazási osztályban 
› az európai műszaki szabványok szerint tesztelve (en 113, en 839, en 46-1, en 73, en 84) 
› Az ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben készült 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: 
 Fa, faépítmények és egyéb épületfa felületi impregnálására belső (EN 335 szerinti 1. és 2. alkalmazási 
osztály), valamint építmények fapusztulás elleni kültéri (EN 335 szerinti 1. és 2. alkalmazási osztálya) 
építése és átépítése során használható. Gombák, fakárosító rovarok és penész és ellen. Száradás után 
a kimosódás megelőzésére megfelelő fedőfestéket kell használni.  
 
TÍPUSJELÖLÉS AZ EN 49 0600-1 SZERINT: FB, IP, P, 1, 2, 3, S 
 
HATÓANYAGOK: 
Alkil (C12-16)-dimetil-benzil-ammónium-klorid, tebukonazol, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-
1,3-diamin, propikonazol, cipermetrin 
 
ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK TARTALMA, VOC: nem tartalmaz 
 
RELATÍV SŰRŰSÉG (20 °C-on): 0,99 – 1,01 
pH ( 20 °C-on): 2,5 – 4,0 
 
A KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉSI FORMÁI: 
A termék hígítás után felszívódik a fában, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt faanyagnak 
nincs szaga. Az színtelen változat nem okoz sárgás elszíneződést a fán. 
 
ALKALMAZÁS: ecsetelés, permetezés, áztatás 
 
JELZÉSI SZÍN: barna, zöld, színtelen 
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TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK: 
Használat előtt alaposankeverje fel! Felhordás előtt a fafelületeket meg kell tisztítani a 
kéregmaradványoktól, a régi festéktől és a szennyeződéstől. A fa kezelését +5 és +30 °C közötti 
hőmérsékleten végezzük, hogy a fa teljes felületén komplex és egyenletes védőréteget kapjunk. A 
bemerítés időtartama a fa nedvességétől függ. Tartós külső faanyag esetén (3. alkalmazási osztály) 
a kezelt faanyagot megfelelő fedőréteggel kell lefedni. A Bochemit® Estetiktől eltérő bevonat 
használata esetén tanácsos felvenni a kapcsolatot a festékbevonat gyártójával, vagy előzetesen 
kipróbálni a bevonatot egy kis fadarabon. 
 
Tetőfólia: Nea frissen impregnált fára nem szabad páraáteresztő fóliát teríteni. Ellenkező esetben a 
a fólia páraáteresztő képessége megszűnhet. Ne terítse szét a páraáteresztő fóliát, amíg a termék 
tökéletesen meg nem száradt a kezelt részen. A száradási idő a rétegek számától, a fa 
nedvességtartalmától és az éghajlati viszonyoktól függ, körülbelül 4-24 óra az utolsó bevonat után. 
 
A VÉDELEM ÉLETTARTAMA: 
› 1. és 2. használati osztály (belső) – korlátlan idő 
› 3. használati osztály (külső) – legalább 10 év, majd a védelmi feltételek  értelmében ellenőrzés 2 
éves időközönként 
 
FELHASZNÁLÁSI IDŐ: 36 hónap 
 

A KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT ALKALMAZÁSA 

HASZNÁLATI 
OSZTÁLY 
SZERINT 

EN 335 szerint 

ALKALMAZÁSI MÓD 
SŰRÍTMÉNY 

HÍGÍTÁS 
BOCHEMIT: VÍZ 

MIN. 
SŰRÍTMÉNY 

BEVITEL 

Belső (1-2) 

bevonás, permetezés (1-2x) 1:9 (10 %) 

15 g/m2 

merítés/merítési idő 
(fa páratartalom 20-40%) 

  
  

5 perc 1:13 (7 %) 

10 perc 1:16 (6 %) 

45 perc 1:19 (5 %) 

8 óra 1:25 (3,8 %) 

24 óra     1:30 (3,2 %) 

Külső (3) 

bevonás, permetezés         
(2-3x)* 

1:9 (10 %) 

30 g/m2 
    lucfenyő - 

behatolási mélység 
NP1, 

   egyéb fák az EN 
351-1 szerint 

merítés/merítési idő 
(fa páratartalom 20-40%) 

  
  

5 perc* 1:6 (14 %) 

10 perc* 1:7 (12 %) 

45 perc* 1:9 (10 %) 

8 óra** 1:13 (7 %) 

24 óra** 1:19 (5 %) 
 

* csak a megfelelő fedőlakkal (pl. Bochemit® Estetik) 
** fedőlakk nélkül 
 



      TECHNIKAI ADATLAP 

 

    
 

 
 

 

CSOMAGOLÁS MÉRETE: 1 kg, 5 kg, 25 kg 
 
TERMÉK TÁROLÁSA: 
Eredeti, jól zárható tartályokban tárolandó. Száraz, az időjárás viszonyoktól és az illetéktelenek 
behatolása elleni védett helyen tárolja. Tartsa távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. 
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tárolandó. Tárolási hőmérséklet: -15 - +30°C. 
 
KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL: 
A Bochemit® Opti F+ nem keverhető más termékekkel. Nem javasoljuk a Bochemit® Opti F+ más 
termékekkel való keverését még munkaoldat formájában sem, mivel kompatibilitásukat a Bochemie 
laboratóriumában előzetesen nem ellenőrizték és nem erősítették meg. 
 
VIGYÁZAT: 
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. Tartsa távol gyermekektől. Kerülni kell a környezetbe jutást. Viseljen 
gumikesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. LENYELÉS ESETÉN: Öblítsük ki a szájat. Ne 
hánytassa. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Öblítse le a 
bőrt vízzel [vagy zuhanyozzon]. Azonnal hívjon orvost. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az 
öblítést. Azonnal hívjon orvost. A tartalom/tartály ártalmatlanítása a regionális előírásoknak 
megfelelően. (zöld változat: Reactive Blue 21-et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.). 
 
ELSŐSEGÉLY: 
Belélegzés: távolítsa el az expozíció forrását, vigye friss levegőre, kerülje el a fizikai megterhelést 
megerőltetés (beleértve a sétát is), vagy forduljon orvoshoz. Ezt a terméket nem szabad olyan fára 
alkalmazni, amely közvetlenül érintkezik bőrrel, ivóvízzel, élelmiszerrel vagy állati táplálékkal; nem 
használható gyermekbútorok vagy játékok gyártásához használt fa kezelésére. 
 
HULLADÉKKEZELÉS: 
A hulladékot, az elhasznált speciális abszorbenseket és a szennyezett csomagolóanyagokat 
veszélyes hulladékként ártalmatlanításra egy erre felhatalmazott cégnek kell átadni. A készítmény 
esetleges maradványait 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: 27.06.2022 
 
 
 
 
DISTRIBUTOR: 
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika  
E: bochemie@bochemie.cz 
www.bochemit.eu           
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