
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

TECHNICKÝ LIST  

КОНЦЕНТРИРАН ИНСЕКТИЦИДЕН АГЕНТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, 
ЗАРАЗЕН С НАСЕКОМИ, РАЗРУШАВАЩИ ДЪРВОТО (ДЪРВЕСЕН ЧЕРВЕЙ, БРЪМБАР 
АМБРОЗИЯ (PLATYPUS CYLINDRUS), СЕЧКОВЦИ, МРАВКИ, ОСИ И ДР.) ВЪВ ВСИЧКИ 
ФАЗИ ОТ РАЗВИТИЕТО ИМ (ЯЙЦЕ, ЛАРВА, НИМФА, ВЪЗРАСТНО НАСЕКОМО) 
В ЗАРАЗЕНОТО ДЪРВО. ПРЕПАРАТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН И ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРЕ-
ВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО СРЕЩУ ДЪРВЕСНИТЕ ПАРАЗИТИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА: 
› Четворно унищожаване на насекоми, разрушаващи дърво (яйца, ларва, нимфа, възрастно насекомо)
› Превантивна защита срещу насекоми, разрушаващи дърво
› Две опции за среда, в която да бъде разреден (вода, алкохол)
› Предназначен за интериора
› Превантивно ефикасен за употреба в класове 1 и 2
› Тестван съгласно европейски технически стандарти (EN 73, EN 46-1, EN 1390)
› Произведен в условията на система за управление на качеството според ISO 9001 и 14001

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
За повърхностно импрегниране на отрязан дървен материал, покривни конструкции и друг стро-
ителен дървен материал по време на строителство и ремонт в интериора (клас на приложение 
1 и 2 според EN 335). Може да се използва дори в случай, когато ремонта на дървените части е не-
обходим поради заразяване с насекоми, разрушаващи дърво в комбинация с превантивна защита 
срещу тях. След изсъхване материалът може да бъде боядисван. 

ПРИМЕРИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: 
› дърво, нападнато от насекоми, разрушаващи дърво
› всички видове нарязан дървен материал за сгради
› заразени дървени структури с културно-историческо значение
› дървени антики (разреждане с алкохол)

ТИП СПЕЦИФИКАЦИЯ СПОРЕД ČSN 49 0600 – 1: IP, 1, 2, S 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Циперметрин (Cypermethrin) .............................................................................................. 10 g/kg (EC 257-842-9)
Перметрин (Permethrin) ........................................................................................................... 1 g/kg (EC 258-067-9)

ОТНОСИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ (ПРИ 20 °C):  1,015–1,025

pH (ПРИ 20 °C): 4,0–5,0

ИНДИКАЦИИ ЗА ЦВЯТ: Bochemit Plus I се произвежда в безцветен вариант.

ВИД НА ТРЕТИРАНОТО ДЪРВО:
Продуктът след разреждане с вода или алкохол се абсорбира от дървения материал, не образува 
слой върху третираната повърхност, третираният дървен материал няма миризма и запазва 
естествения си вид. Агентът е прозрачен и не предизвиква жълто оцветяване на дървото. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
› намазване, пръскане, потапяне, инжектиране

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. ТРЕТИРАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, АТАКУВАН ОТ НАСЕКОМИ, РАЗРУШАВАЩИ ДЪРВО
Първо премахнете силно заразените части от дървения материал. Почистете и обезмаслете дър-
вената повърхност, така че препаратът да може да проникне навътре в дървото. Bochemit Plus I 
трябва да се разреди с вода (или алкохол) до 10% разтвор. Прилага се с намазване или напръскване 
поне два пъти или чрез инжектиране. Минимален разход 30 gl/m2 от повърхността. Повторно 
полагане се прави след като първото напръскване е изсъхнало (след 4 до 24 часа). 

2.ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО С НАМАЗВАНЕ И ПРЪСКАНЕ
Намазването и пръскането се извършват при температура в интервала +5 до +30 °C, за да се 
постигне комплексен, равномерен слой от защитния агент върху цялата повърхност на дървото. 
Броят на намазванията или пръсканията зависи от искания разход и качество на обработка на дър-
вото. Обикновено е необходимо едно прилагане, за да се постигне искания разход (виж таблицата 
за разход и консумация). 



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРИЛОЖЕНАТА ЗАЩИТА: 
Имайки пред вид характера на агента, приемаме, че срокът на защита е::
› Употреба клас 1 и 2 (интериор) – не по-малко от 10 години, след което трябва да се ревизира 
през двегодишен интервал.

СРОК НА ГОДНОСТ: 24 месеца 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РАБОТНИ РАЗТВОРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪ-
ЧИТЕЛЕН МИНИМАЛЕН РАЗХОД НА BOCHEMIT PLUS I:

КЛАС НА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 

СПОРЕД EN 335

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НА РАЗТВОРА ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗРЕЖДАНЕ НА 
КОНЦЕНТРАТА 

BOCHEMIT:ВОДА

МИНИМАЛЕН 
РАЗХОД НА 

КОНЦЕНТРАТ
МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Унищожаване на 
насекоми – интериор и 

екстериор
10 % 1:9 30 g/m2 Намазване,  пръскане (1–2x)

injektáž

Превенция – 
интериор( 1–2) 5 % 1:19 5 g/m2 Намазване, пръскане (1x)

Потапяне  5 минути

ОПАКОВКА:
НОМЕР НА 
ПРОДУКТА ИМЕ НА ПРОДУКТА СЪДЪРЖАНИЕ БРОЙ/

КАШОН
КАШОН/

ПАЛЕ БРОЙ/ПАЛЕ

2092439 Bochemit Plus I                       1 kg 8 60 480

2092440 Bochemit Plus I                       5 kg 96

2092441 Bochemit Plus I                       15 kg 30

2092442 Bochemit Plus I                       50 kg 6

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:
Продуктът трябва да се съхранява в оригинални, добре затворени контейнери, в сухи помеще-
ния, защитени от метеорологични условия и защита срещу възможни изтичания на съединението 
в близката среда и срещу достъп на неоторизирани лица. Да се пази от пряка слънчева светлина 
и източници на топлина. Да се пази далеч от храни за хора и животни и напитки. Температура на 
съхранение: от -15 до +30 °C.

СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ ПРОДУКТИ:
Bochemit Plus I не трябва да се смесва с други продукти. Не препоръчваме смесване на Bochemit 
Plus I с други продукти даже под формата на работни разтвори, ако съвместимостта им не е била 
предварително верифицирана и потвърдена в лаборатория на Bochemie.

ВНИМАНИЕ: 
Да се използва само в добре проветрени помещения. Продуктът не трябва да се прилага върху 
дървен материал за пряк контакт с кожата, питейна вода, храна за хора и животни или предназна-
чен за изработване на мебели за деца и детски играчки. Да се разбърква преди употреба! Причи-
нява сериозноо дразнене на очите. Много токсичен за водните организми с дълготрайни ефекти. 
Да се избягва изпускането на препарата в околната среда. Да се пази извън достъп на деца. Да 
се носят защитни гумени ръкавици/защитно облекло/защита за очите/защита за лицето. Съдържа 
перметрин. Може да предизвика алергична реакция. 

ПЪРВА ПОМОЩ: 
ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете незабавно с големи количества чиста вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните лещи (ако е възможно и ако има такива). Продължете изплак-
ването. Потърсете лекар. ПРИ ВДИШВАНЕ: Премахнете източника на експозиция, осигурете чист 
въздух за пострадалия, не допускайте да прави физически усилия (включително ходене), потърсе-
те медицинска помощ, ако е необходимо. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (косата): Свалете замър-
сените дрехи. Измийте засегнатата кожа с достатъчно количество вода, намажете с възстановяващ 
крем и осигурете медицинска помощ, ако е необходимо. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата с 
питейна вода и дайте на пострадалия да изпие 0,5 l студена питейна вода. Не предизвиквайте пов-
ръщане: потърсете медицинска помощ незабавно.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: 
Съдържанието/контейнерът трябва да се обезвредят като опасни отпадъци. Отпадъците, сорб-
ционният материал и замърсеният контейнер трябва да се предават за обезвреждане на специа-
лизирана компетентна фирма, лицензирана за подобна дейност. 

Използвайте биоцидите безопасно. Винаги четете етикета и информацията за продукта пре-
ди използване.

Производителят не е отговорен за вреди, причинени от неправилно използване на продукта. 

Дата на актуализация: 01. 10. 2017

Bochemie a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika
T: +420 596 091 111 – operator, F: +420 596 013 462, E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemie.cz


