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Düfa Premium 
 

Holzwurm-Ex 
 

   Kártevők elleni védekezésre és megelőzésre      
 
 
 
 
 
 

 Termékleírás 
 

 Alkalmazási terület Az olyan állati kártevők elleni védekezésre szolgáló beltéri fa védőszer, 

mint például a házicincérek, faszúk, porbogarak. Használatával egyidejű 
megelőző védelem biztosítható az új kártevő fertőzések kialakulásával 
szemben. Alkalmas minden teherhordó és nem teherhordó 
faszerkezethez, valamint a magasépítésben és az előregyártott 
elemekkel történő építésben, a tetőgerendázathoz, a bútorokhoz, a 
faszobrászatban stb. Nem alkalmas a méhekhez, az üveg- és 
keltetőházakhoz. Nem szabad nagy felületen alkalmazni (maximum 2-3 
m

2
) olyan terekben, melyek emberek és állatok tartós ott-tartózkodására 

szolgálnak. A düfa Holzwurm-Ex nem alkalmazható olyan fához, amely 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerül élelmiszerekkel és tápszerekkel. 

 
  Tulajdonságok ▪  Vizes bázisú 

 ▪  Beltéri alkalmazásra 
 ▪  Mélyen behatol a fába 
 ▪  Gyorsan hat 
 ▪  Véd az új fertőzések kialakulása ellen 
 ▪  Száradást követően szagtalan 
 ▪  Hatóanyagát nem bocsátja ki a környező levegőbe  
 ▪  Az összes festékkel, lakkal és lazúrral átfesthető. 

 

Színárnyalat Színtelen 
 

Kiszerelés 375 ml, 750 ml 
 

Anyagszükséglet Kb. 200 ml/m
2
 megelőző védelem és kb. 300 ml/m

2
 utólagos védekezés 

esetén 
 

 Bedolgozási hőmérséklet Minimum +8
o
C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a 

száradás alatt. 

Bedolgozás 
 Aljzat A felületi fedést adó festékrendszereket, lakkokat vagy vastagréteges 

lazúrokat maradéktalanul el kell távolítani. A tönkrement fát le kell bárdolni. 
A kártevők által kialakított rágási járatokat drótkefével kell feltárni. A 
furatlisztet el kell távolítani. A statikailag meggyengült fákat előzetesen 
impregnált fákkal kell megerősíteni, vagy pótolni. A bitumenes anyagokat, 
műanyagokat, vakolatokat, betont és kerámiát le kell takarni. A növényeket 
vissza kell kötözni, és nem szabad az anyaggal érintkezésbe hozni. 
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Hígítás  A termék ecsetelésre alkalmas konzisztenciára van beállítva. 
 

       Felhordási eljárás  Használat előtt alaposan fel kell rázni. 

  Felhordható ecsettel, a furatlyukak telítésével. 
    Felhordási mennyiségek: utólagos védekezés esetén 300-300 ml/m

2
,    

 megelőző kezelés esetén 200-200 ml/m
2
 (utólagos védekezési műveletek   

 keretében). 
  Az utólagos védekezési eljárás kivitelezését csak a favédelemben   
   tapasztalt szakemberek végezhetik. Be kell tartani a biocid termékekre   

 vonatkozó következő védelmi irányelveket: BP 1801 – Utólagos   
 favédelem – Alapműveletek, valamint BP 2082 – Utólagos favédelem a   
 szórásos alkalmazásokban, illetve TRGS 523 – Műszaki szabályok a  
 veszélyes anyagokhoz. 

 A favédő szerrel történő kezelés előtt a nedvszívó építőanyagokat,   

 töltéseket, fedőanyagokat stb. gondosan le kell takarni. Meg kell   

 akadályozni, hogy a határoló építőanyagok miatt veszteség keletkezzen a  

 favédő szerben. A furatlyukat átitatását csak a szabadon hozzáférhető fa  

 épületszerkezeteken szabad kivitelezni. Nem szabad átfúrni lefedett  

 épületszerkezeteket (pl. padlózatokat), mivel a favédő szer ellenőrizetlenül  

 be tud hatolni a töltésekbe. A padlózat alatti terekben végzett kezelés esetén  

 a meglevő töltéseket és szigetelőanyagokat el kell távolítani, és csak a   

 felületi száradást követően szabad újra alkalmazni. A furatlyukak  

 átitatásához az előkészített és (kb. 10-15 mm átmérőjű, kb. 100-200 mm-es  

 térközökben szálirányban, illetve 50-100 mm-enként a szálirányra  

 merőlegesen elhelyezett) lyukakat 2-3-szor meg kell tölteni, és fa dübellel le  

 kell zárni. Szórásos felhordási technika alkalmazása esetén a lehetséges  

 aeroszol-képződés miatt speciális (A2/P3 szűrős) légzésvédő maszkot,  

 valamint alkalmas védőfelszerelést kell viselni. 
   Száradási idő                      20

o
C és max. 60 % relatív páratartalom esetén: 

          - felületszáraz: kb. 2 óra elteltével 
          - átfesthető:      kb. 12 óra elteltével. 
                                                          Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén ezek   
                                                          az idők meghosszabbodnak. Túlzott anyagfelvétel vagy furatlyuk telítés  
                                                          esetén a száradás elhúzódhat. A száradást követően a kezelt fát tetszés  
                                                          szerint lehet ragasztani, pácolni, festeni, lakkozni vagy polírozni.  

 

Bedolgozási utasítások  A favédő szerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak a rovarfertőzések 
kialakulása ellen. Ezért azokat csak akkor szabad alkalmazni, ha a 
favédele, eéúolzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz 
vor In- sektenbefall. Sie sind daher nur anzuwenden, wenn ein 
Schutz 

       favédelem elő lett írva, vagy egyedi esetekben szükséges. 
   A termék helytelen használata egészségügyi és környezeti károkat  

okozhat. Élelmiszerektől, italoktól és tápszerektől távol kell tartani. A  
munkavégzés során nem szabad enni, inni, dohányozni. Gyermekek  

        elől elzárva tartandó. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való       
        érintkezését. Nyílt láng vagy tűz mellett nem szabad dolgozni. A  
        védőkezelés végzésekor gondoskodni kell a jó szellőzésről. 

  Szerszámok 
tisztítása 

A munkaeszközöket használatukat követően vízzel, esetleg mosogatószer 
hozzáadásával azonnal meg kell tisztítani.

 

Termékre vonatkozó tudnivalók 
   Tartalmazott anyagok     Az építményfestő szerekre vonatkozó VdL Irányelv szerint: 

         Akrilát diszperzió, rovarölő szer, víz, metil-/benzil-izotiazolinon. 
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Fajsúly Kb. 1,0 g/cm³ 

 

BAuA-Reg.-szám N-66022 

Biztonsági tanácsok        Súlyos   szemirritációt    okoz.    Rendívül  mérgező     a     vizekben    élő 
szervezetekre hosszantartó hatással. Gyermekek elől elzárva tartandó. 
Használata előtt el kell olvasni a jelölést tartalmazó címkét. Használatát 
követően a kezeket alaposan meg kell mosni. Meg kell akadályozni 
kijutását a környezetbe. Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/ arcvédő 
maszkot kell viselni. Tartós szemirritáció esetén: orvosi tanácsot kell 
beszerezni/orvoshoz kell fordulni. SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS 
ESETÉN: A szemet néhány percig óvatosan öblíteni kell vízzel. A 
meglevő kontaktlencséket lehetőség szerint el kell távolítani, majd a 
mosást tovább kell folytatni. A kiömlött anyagot fel kell szedni. Az 
anyagot/tartályát a problémás hulladékok ártalmatlanítójába kell szállítani. 
M-FENOXI-BENZIL-3-(2,2-DIKLÓRVINIL)-2,2-
DIMETILCICKLPROPÁNKARBOXILÁT-ot, valamint 1,2-
BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON-t tartalmaz. Allergiás reakciókat válhat ki. 
Allergiás tanácsadás a következő telefonszámon: 00800 / 63 33 37 82. Az 
esetleges jelölést a biztonsági adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlap 
kérésre elérhető. 

Elsősegélynyújtás Általános adatok: A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell 

venni. Kétséges esetekben, vagy, ha szimptómák jelentkeznek, orvoshoz 
kell fordulni. Allergiás jelenségek esetén, különösen a légzés 
tartományában, azonnal orvoshoz kell fordulni. Belégzést követően: 
Friss levegőről kell gondoskodni. Bőrrel való érintkezést követően: 
Vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Nem szabad oldószerrel, 
hígítóval lemosni. Szemmel való érintkezést követően: Szemorvoshoz 
kell fordulni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Lenyelést követően: NEM 
szabad a hányást erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. A szájat ki kell 
mosni, és sok vizet kell itatni. 

Tárolás                            Favédő   szerek   tárolásakor   és  bedolgozásakor be kell tartani a talaj- és 

felületi vizek, valamint a levegő tisztántartásáról szóló törvényi 
rendelkezéseket. Az anyag mérgező a halakra és a halakkal táplálkozó 
élőlényekre, ezért figyelni kell arra, hogy a favédő szer ne kerülhessen 
bele felületi vizekbe. Csak eredeti edényében szabad tárolni! A 
használatot követően az edényt légmentesen vissza kell zárni. Nem 
szabad +5

o
C alatti és +30

o
C feletti hőmérsékleteken tárolni. 

Ártalmatlanítás            Nem  szabad  a  háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A folyékony 
anyagmaradványok nem kerülhetnek bele a csatornahálózatba, a talajba 
vagy a felületi vizekbe. AVV hulladék kulcsszám: 03 02 02. 

 
 
A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az 
aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainknak az 
előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműn nem megemlített 
alkalmazásokat csak visszakérdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való kombinációkra. A fenti 
adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét. További 
felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózatban Németországban, Ausztriában, 
Svájcban és Hollandiában.) 

 
 

 
 
 
 

Műszaki adatlap a 2016/06 állapot 
szerint. 

                                  Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Alkalmazástechnika: 00 800/ 63333782 
Email: anwendungstechnik@meffert.com 

www.duefa.de 
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