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Fişă tehnică
ABIES-TRANSSYLVANIA Srl.
545400 Sighisoara, Sr. Mihai Viteazul nr. 40.
Tel.: 0745-776-559 0726-236-252
www.pannon-protect.eu e-mail:kapcsolat@pannon-protect.eu

ULEI SUEDEZ
Caracterizare

Ulei incolor, pentru protectia materialului lemnos. Patrunde adinc in materialul lemnos, marind astfel
rezistenta la umiditate, uscare si crapaturi.

Domenii de
utilizare:

Se utilizează la protecţia structurilor din lemn, în spaţii închise şi în aer liber. Ofera protectie atit
materialului netratat cu alte solutii, cit si celui tratat sub presiune. Suprafata care urmeaza a fi tratata,
trebuie sa fie uscata si curata. Daca lemnul absoarbe primul strat, se va repeta tratarea, dupa o uscare in
prealabil. Pentru protectie marita, dupa o saptamina se va repeta tratarea.

Caracteristici
fizice:

Liant:
ulei de in
Densitate:
0,89 kg/litru
Continut mat.uscat
38 %
Timp de uscare
In loc lipsit de praf cca. 6 ore. Uscare totala mai multe zile.
Diluare
benzina usoara
Temperatura de lucru
min. + 5 °C
Prezentare pe timpul transportului:Lichid (emulsie apoasă)
Alte caracteristici:
Nu produce coroziuni

Mod de aplicare:

Cu pensula, cu cilindrul, prin pulverizare.

Consum specific:

Cu pensula sau cilindrul, prin pulverizare: 9 m2 / litru la suprafete slefuite
7 m2 / litru scindura bruta

Curăţirea sculelor
utilizate:
Marcaje speciale:

Benzina usoara
Clasa de inflamabilitate:
Grad de periclitate:
Poluarea apei:

"C" inflamabil
daunator (Xn)
-

Prelucrare
ulterioară

După uscare completă poate fi vopsită, lăcuită cu produsele existente în comerţ, dar compatibilitatea
trebuie examinată prin încercare.

Depozitare:

Se va pastra bine inchis, in loc racoros. Este interzis fuhatul, lucrul cu foc deschis, sudajul.

Instrucţiuni de
utilizare

In timpul lucrului se va asigura o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Pe cit posibil, recipientii se vor
tine inchisi. Uleiul se va curata bine de pe ustensilele de lucru. Este interzisa deversarea deseurilor de
material in canale.
ATENTIE!
Exista pericolul autoaprinderii la materialele imbibate cu ulei.
Tratarea cu ulei nu se va efectua sub 5oC

Prevederi privind
igiena muncii

- Prin purtarea echipamentului de protecţie individual corespunzător (echipament de lucru închis,
mănuşi, încălţăminte, ochelari de protecţie) se evită contactul preparatului cu pielea, ochii, căile
respiratorii şi gura.
- Se va evita inhalarea vaporilor de solutie.
- Persoanele cu sensibilitatea ridicată a pielii vor utiliza produsul cu precauţie.
- În caz de ingerare, accidentatul se scoate la aer curat, se slăbeşte îmbrăcămintea, se anunţă
medicul.
- în caz de manifestări neplăcute, se consultă un medic de specialitate.
- dacă preparatul a ajuns în ochi, se clăteşte cu multă apă, desfăcând pleoapele şi mişcind globul
ocular. Se consultă un medic de specialitate.
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- Se interzice consumul de alimente şi fumatul în timpul lucrului. La terminarea lucrului, înainte de
consumul de alimente, mâinile şi faţa se vor spăla cu apă şi săpun. La terminarea lucrului se va
schimba echipamentul de lucru de la suprafaţă şi se va efectua un dus complet.
- Se păstrează separat de alimente, băuturi, furaje. În timpul utilizării se va avea grijă ca produsul sau
deşeurile să nu intre în contact cu alimente.
-Produsul nu se va păstra în recipienţi destinaţi păstrării alimentelor sau băuturilor.
- produsul se va depozita bine ferit de accesul copiilor si al persoanelor neautorizate.
- Praful rezultat la prelucrarea materialului lemnos tratat conţine şi substanţa activă a preparatului, de
aceea trebuie asigurată exhaustarea prafului şi depozitarea/neutralizarea corespunzătoare a deşeurilor.
- Pentru utilizarea în mod profesional a preparatului este necesară întocmirea normelor specifice la
locul de muncă în baza prevederilor cu privire la protecţia muncii, avind in vedere mai ales caile
respiratorii.
- Privitor la depozitarea, manipularea, transportul şi comercializarea produsului se vor respecta
normele legale.
Nu pot lucra cu
preparatul

Persoane suferind de boli cronice ale căilor respiratorii şi pielii, femei gravide şi minori.

Prevederi de igiena Este interzisă aruncarea preparatului şi resturilor lui, ambalajelor, materialelor cu continut de
mediului
preparatul, în canale, ape de suprafaţă, acumulări.
Deşeurile preparatului constituie deşeuri periculoase, controlul, tratarea, depozitarea şi neutralizarea
lor se va face conform prevederilor în vigoare.
Atenţie!

Fişa tehnică a fost întocmită în baza celor mai recente cercetări şi cunoştinţe din domeniul de
aplicare. Întrucât utilizarea preparatului cade în afara competenţei noastre, ne asumăm răspunderea
numai pentru calitatea produsului. În caz de nelămuriri contactaţi serviciul nostru tehnic.
Toate preparatele pentru protecţia lemnului conţin substanţe fungicide şi insecticide, deci substanţe
dăunătoare pentru sănătate, care pot polua mediul înconjurător. De aceea este important să alegem
cele mai "blânde" preparate şi să utilizăm numai cantităţile strict necesare.
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