Bladzijde 1 van 3

Technisch merkblad
Artikelnummer 3385

Induline GW-310
Watergedragen impregneerlazuur

Op waterbasis

Voor buiten

Voor geveltimmerwerk

Voor alle hout
in de bouw

Voor alle
houten ondergronden

Vacumat

Voor gebruik
goed roeren

Droogtijd
overschilderbaar na
2-3 uur

Verwerkingstemperatuur

Verbruik per
laag

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten

Toepassing
Induline GW-310 is geschikt voor het
beschermen van hout zonder bodemcontact buiten tegen blauwschimmel in
overeenstemming met GK 2 en 3 conform EN 335-1. Voor het behandelen
van alle geveltimmerwerk buiten zoals
bijv. gevelbetimmeringen, schuttingen,
tuinhekken, pergola’s, tuinhuisjes,
dakoverstekken en als grondering voor
geveltimmerwerk zoals kozijnen en
buitendeuren.

Producteigenschappen
Een in water geëmulgeerde, biocide houdende impregneerlazuur
Beschermt het hout tegen UV-licht
Vloeibaar houtbeschermingsmiddel
tegen blauwschimmel conform
EN 152-1
RAL-oorkonde Nr. 1011
Bladdert niet
Geen scheurvorming

Borstelmachine

Kwasten/
dom-pelen/
sproeien/
spuiten in
gesloten
cabines

Technische gegevens
Dichtheid:
Viscositeit:
Bindmiddel:
Verpakking:
Kleuren:

ca. 1,02 gr/cm3 bij 20°C
ca. 12 sec. in 4 mm doorloopbeker bij +20°C
acrylaat/alkyd-systeem
Blikken 2,5 ltr, 5 ltr, 20 ltr
Kunststof vaten 120 ltr
Containers 1000 ltr
3384 kleurloos
3385 gepigmenteerd

Verwerking
Kwasten, dompelen, sproeien, vacumat, spuiten alleen in gesloten ruimtes. Verwerking alleen door professionele verwerkers.
De ondergrond moet vet-, was-, vuilen stofvrij zijn. Induline GW-310 is
gebruiksklaar en moet onverdund
worden verwerkt. Eventueel met water,
voor een optimale vloeiing, verdunnen.

De lazuur goed oproeren en in tenminste twee lagen aanbrengen. De tweede laag na 2-3 uur aanbrengen. Bij
extreem aan weersinvloeden gestelde
oppervlakken adviseren wij een derde
laag aan te brengen.
Na één nacht droging moet er tussen
de lagen door worden geschuurd.
Verwerkingstemperatuur +15-30°C
(lucht- en oppervlaktetemperatuur van
het hout).
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Aangebroken verpakking goed sluiten
en indien mogelijk alsnog snel verwerken.

Opmerking
Toelaatbare houtvochtigheid voor alle
geveltimmerwerk 13 ± 2%. Bij eikenhout is het mogelijk dat door de
houtinhoudstoffen, indien dit wordt
behandeld met waterverdunbare verfsystemen, er donkere verkleuringen
optreden. Het verdient de aanbeveling
vooraf een proef op te zetten. Dit is
ook raadzaam voor andere houtsoorten.
Reclamaties met betrekking tot de
kleur van speciale kleuren worden
door ons alleen erkend, wanneer er
voordat het object wordt uitgevoerd
een proef is opgezet en de eventuele
tekortkomingen van deze proef schriftelijk bij ons worden ingediend. Na
verwerking kunnen wij reclamaties met
betrekking tot de kleur niet meer in
behandeling nemen.
Houtbeschermingsproducten bevatten
biocide werkzame stoffen om het hout
tegen aantasting te beschermen. Ze
mogen alleen conform voorschrift
worden verwerkt en alleen daar waarvoor ze zijn toegelaten. Misbruik kan
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu. Ieder onnodig contact met
dit middel vermijden. Zorgvuldig openen en verwerken. Bij de verwerking
niet eten, drinken of roken. Alleen in
goed geventileerde ruimtes verwerken.
Na verwerking blootgestelde huid goed
wassen. Verwerking alleen op vloeistofdichte ondergronden, eventueel de
ondergrond afdekken met dekkleden
of folie; behandeld hout tot volledige
droging op deze vloeistofdichte ondergronden overdekt opslaan, om te
voorkomen dat afdruipend, aflekkend
materiaal of vervuild regenwater in
grond- of oppervlaktewater kan komen
resp. afdruipend, aflekkend materiaal
opvangen en hergebruiken of conform
de plaatselijk geldende voorschriften
deponeren. De verwerking van dit
product alsook het gebruik van daarmee behandeld hout in de directe
nabijheid van oppervlaktewater (meren, sloten, rivieren) is niet toegelaten,
omdat hierdoor het ecosysteem beïnvloed kan worden. Afgelekt, afdruipend
opgevangen materiaal kan worden
hergebruikt of als chemisch afval afvoeren.
Hout wat in contact komt met levensmiddelen en diervoeder niet behandelen met dit product. Hout wat direct
met aarde en water in contact komt
eveneens niet behandelen.

Dit middel of productrestanten niet in
grond- of oppervlakte lozen. Dit product principieel niet gebruiken voor
hout wat gebruikt wordt in recreatieruimtes en/of andere ruimtes waar
personen langere tijd verblijven, met
uitzondering van de binnenzijde van
kozijnen en buitendeuren.

Gereedschap, reiniging
Kwast, dompelbad, sproeiinstallatie,
vacumat, spuitinstallatie.
Gereedschap direct na gebruik met
water en Aqua RK-898 Reinigingsconcentraat reinigen. Reinigingsrestanten
conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verbruik
80-120 ml/m² per laag. Effectief tegen
blauwschimmel bij 197 - 216 ml/m²

Droging
Circa 4 uur. Praktijkgegevens bij
+20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging aanzienlijk vertragen.

Werkzame stof
0,63 % 3-jod-2-propinylbutylcarbamat
100 gr middel bevat 0,63 gr
3-jod-2-propinylbutylcarbamat.

Houdbaarheid
In de goed gesloten, originele verpakking en buiten bereik van kinderen,
koel alsook tegen directe zon en vorst
beschermd, in goed geventileerde
ruimtes opslaan. Verpakking na gebruik goed sluiten. De houdbaarheid
van dit product bedraagt 12 maanden.
Bij de opslag van voor oppervlaktewater gevaarlijke vloeistoffen de wettelijke voorschriften in acht nemen.

VOS-gehalte
EU grens voor dit product (categorie
A/e) : 130 gr/ltr (2010)
Dit product bevat maximaal 55 gr/ltr
VOS.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag
voor beroepsmatige, professionele
verwerking verkrijgbaar.
Bij de verwerking en opslag de voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Geschikte handschoenen gebruiken:
Cat. 4 comform EN 374 (bijv. “Tricotil”
van de fa. KCL).
Bij dompelen en sproeien bovendien
chemicaliënbestendige werkkleding
dragen (tenminste type 6, EN 13034).
Productcode: HSM-LV 10
Eerste hulp maatregelen
Na inademen:
De betrokkene in de open lucht brengen en rustig neerleggen. Wanneer de
klachten niet ophouden, een arts
consulteren.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer
in stabiele zijligging.
Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een
arts raadplegen.
Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal
minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren.
Na inslikken:
Geen braken teweegbrengen. Niets te
drinken geven, onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket
tonen.

Afval
Afval niet in riolering en oppervlaktewater lozen. Grotere productrestanten
conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking
deponeren. Lege verpakking kan gerecycled worden. Dit product mag niet
als huisvuil worden afgevoerd. Niet op
het riool lozen.
Afvalcode nr. 03 02 05
andere houtverduurzamingsmiddelen
die gevaarlijke stoffen bevatten

Toelatingsnummers

Veiligheid

NL-0001566-0000

Gevarenaanduiding
Irriterend voor de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
contact met de huid.

Gevarenaanduiding

Bevat 3-JOD-2PROPINYLCARBAMAT. Kan allergische reacties veroorzaken.

Gebruik biociden veilig.
Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

1999/45/EC:
ADR:

-/-/-
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Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld. Daar de toepassing en
verwerking buiten onze invloed liggen,
kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze
algemene verkoopsvoorwaarden
(VVVF).
Mocht u ze niet meer bezitten,
vraagt u dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren nl. uitsluitend
volgens deze voorwaarden.
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