
Toepassingen
Producttype 8. Houtbeschermingsproduct bestemd voor het grote publiek tegen insecten (boorkevers en termieten)
en schimmels (houtzwammen die cellulose en lignine aantasten). Preventieve en curatieve bescherming voor binnen-
en buitenhout. Voor alle soorten gezond of aangetast hout van deuren, ramen, tuinhuisjes, gevels, dakpunten …

Voorbereiding
Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.
• Geschilderd of gevernist hout: alle lagen verwijderen met V33 Afbijtmiddel Speciaal Hout. Naspoelen met water.
24 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen.
• Geboend hout: de waslagen verwijderen met boenwasverwijderaar. Schuren en ontstoffen.
• Gebeitst hout: schuren tot op het blanke hout.

BEHANDELING 

UNIVERSEEL

Prestaties
BIACTIV’-formule met 20 jaar garantie die ONMIDDELLIJK WERKT tegen insecten en schimmels en nieuwe  
antasting VOORKOMT door een actieve werking diep in het hout. 
• Bestrijdt houtvretende insecten en hun larven, onder meer boktorren, spinthoutkevers en boorkevers. Preventief 
anti-termieten (formule getest volgens de Europese normen EN46, EN1390, EN370, EN118).
• Voorkomt de ontwikkeling van SCHIMMELS die houtrot veroorzaken (getest volgens de Europese norm EN 113).
• Formule op basis van natuurlijke olie in micro-emulsie waardoor de actieve stoffen diep in het hout dringen.
• Kleurloos. Maakt geen vlekken op het hout. Sneldrogend.
• Compatibel met alle afwerkingsproducten van V33: beitsen, verven, vernissen, tinten ...

Type formulering: EW emulsie op waterbasis. Actieve insecten- en schimmelwerende moleculen garanderen een 
doeltreffende en duurzame behandeling, conform de Europese wetgeving inzake houtbeschermingsproducten.
Omdat de formule bevat geen oplosmiddelen en heeft geen hinderlijke geur. Gebruiksklare vloeistof.

* BIACTIV’-formule: werkt preventief en curatief
* Bevordert de duurzaamheid van olie en beits
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Gebruik
• Op aangetast hout:
1- De aangetaste delen wegborstelen. Te sterk beschadigde delen verstevigen of vervangen.
2- Overal op het hout, ook op de zaagsneden en de verbindingen, drie ruime lagen aanbrengen door het hout in te 
strijken (met een borstel) of te besproeien (drukspuit of verfspuit).
• Op gezond hout:
Twee ruime lagen aanbrengen en afwerken met beits, verf, vernis of olie om het hout duurzaam te beschermen. 
Let op: dit product niet gebruiken op hout dat in contact komt met de grond.



Kleurloos

0.75L – 2.5L 

Reiniging: water

Materiaal : Borstel, drukspuit of

verfspuit
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GEBRUIKSADVIES
• Het is aanbevolen om alle hout preventief te behandelen. Zo beschermt u het hout tegen houtvretende insecten en in 
voorkomend geval tegen termieten.

20 JAAR GEGARANDEERDE WERKING
Wanneer de behandeling volgens de gebruiksaanwijzing en de regels van het vak wordt uitgevoerd, is de preventieve,
insecten- en schimmelwerende werking tot 20 jaar gegarandeerd. Met het oog op een doeltreffende preventieve 
werking mag behandeld hout niet meer worden geschuurd of verzaagd.

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING : EUH208 : Bevat propiconazool en 2-methyl-3(2H) -isothiazolon (MIT). Kan een allergische

reactie veroorzaken. EUH210 : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H410 : Zeer giftig voor in het

water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P103 :

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P273 : Voorkom lozing in het milieu. P501 : Inhoud/verpakking afvoeren

naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). OPGEPAS : Risico op zelfontbranding van textiel

of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Weggooien in een hermetisch gesloten recipient. Vorstvrij

bewaren. Samenstelling : Cypermethrin (n°CAS : 52315-07-8) : 0,17% (m/m). Propiconazool (n°CAS : 60207-90-1)

: 0,13% (m/m). Tebuconazool (n°CAS : 107534-96-3) : 0,14% (m/m). EW – Emulsie, olie in water, Klaar voor

gebruik. Bevat BIT. Professionele en niet-professionele gebruikers. Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en

alle verstrekte instructies opvolgen. PT08 – Houtconserveringsmiddelen. Preventieve behandeling van hout voor

gebruiksklassen 1, 2 en 3. Voor preventieve oppervlakkige aanbrenging op hout voor gebuiksklasse 3 dient een

deklaag te worden aangebracht. Spuiten, Oppervlakkig aanbrengen / sproeien. Toepassingssnelheid in het

analytische gebied: Gebruiksklassen 1 en 2: 200 g product / m² hout (Gebruiksklasse 3: met een deklaag). Hout

destructieve paddenstoel. Insecten met xylophagous larven: Hylotrupes bajulus L, house longhorn beetle, Anobium

punctatum De Geer, common furniture beetle, Lyctus brunneus, powder post beetles. Termieten : Reticulitermes sp,

Heterotermes spp. Deze insecten en termieten worden ook behandeld door curatieve behandeling van hout in

gebrui (behalve voor hout in permanent contact met de bodem of onder water). Oppervlakkig aanbrengen / met de

kwast aanbrengen. Het aanbrengen gebeurt met de kwast of door middel van sproeien. De dosis is: 300 g product /

m² hout. Curatieve behandelingen uitgevoerd door middel van injectie dienen altijd gecombineerd te worden met

een curatieve behandeling door middel van oppervlakkige aanbrenging.
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Wanneer de aanbrenging wordt uitgevoerd door middel van injectie (gecombineerd met oppervlakkige

behandeling), is de dosis: 150 gp roduct / m² hout ( + 300 g product / m² hout). Contact met de huid:

verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Verontreinigde huid met water wassen. Bij symptomen een arts of

een vergiftigingencentrum raadplegen. Inslikken: Mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts of een

vergiftigingencentrum raadplegen.Inademing van sproeinevel: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten

in halfzittende houding. Bij symptomen onmiddellijk een arts of vergiftigingencentrum raadplegen. Niet drinken of

geen braken opwekken bij bewusteloosheid; in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Verpakking of etiket beschikbaar houden.Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, waarbij af en

toe de oogleden open worden gehouden. Controleren op contactlenzen en deze indien aanwezig verwijderen. Blijven

spoelen met warm water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien irritatie of gezichtsstoornis

optreedt. Niet aanbrengen opB hout da waarschijnlijk in contact komt met voedsel, diervoeder, dranken en

vee.eschermende, chemisch bestendige handschoenen dragen (nitril) en een overall van type VI tijdens het

hanteren van het product voor sproeitoepassing.

Curatieve behandelingen door middel van aanbrengen met de kwast of sproeien, gecombineerd met behandeling

door middel van injectie, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd op hout dat voor kinderen ontoegankelijk is.Voor

behandeling buiten, de grond bedekken met een geschikt plastic zeil om het vrijkomen naar het terrestrische

compartiment te voorkomen. Niet aanbrengen waar het product oppervlaktewater kan bereiken tijdens het

aanbrengen buiten. Het buiten gebruiken van behandeld hout is uitsluitend toegestaan indien de houtverduurzaming

wordt gevolgd door het aanbrengen van een deklaag die geen biociden bevat. Deze deklaag dient stabiel te zijn

volgens de norm EN 927-2 om het lekken van biocide gedurende de levensduur van het hout te beperken. Voor

behandeling buiten, niet aanbrengen in de regen of wanneer er de komende 24 uur regen wordt verwacht.

Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, wc...) of afvoeren terecht laten komen

; Ongebruikt product, de verpakking ervan en alle andere afvalmaterialen (bijv. plastic zeil) verwijderen in

overeenstemming met lokale regelgeving.Houdbaarheid: 3 jaar bij kamertemperatuur. Deadline voor gebruik: zie

label. De gebruikers dienen meteen aan de vergunninghouder te melden als de behandeling niet werkzaam is.

Autorisatienummer : BE2017 – 0048. De formule van het product is gedeponeerd bij het Antigifcentrum van België.

Het Antigifcentrum bellen op het nummer +32 (0)70 / 245 245.


