
LEMN INFESTAT – CONCENTRAT

Fișa Tehnică  
– BOcheMiT PLUS i

PREPARAT INSECTICId LIChId CONCENTRAT dESTINAT ERAdICăRII INSECTELOR 
dăuNăTOARE AFLATE îN TOATE STAdIILE dE dEzvOLTARE, dIN LEMNuL dEjA 
ATACAT. PROduSuL OFERă dE ASEMENEA PROTECţIE PREvENTIvă îMPOTRIvA 
INSECTELOR CARE dISTRug LEMNuL.

CARACTERISTICILE PROduSuLuI: 
› Lichidarea insectelor în toate stadiile de dezvoltare (ou, larvă, nimfă, adult)
› Protecție preventivă împotriva insectelor dăunătoare lemnului
› Două opțiuni de diluare (apă, alcool)
› Destinat pentru interior și exterior
› Eficiență preventivă pentru lemnul utilizat în clasele 1, 2 și 3
› Testat conform standardelor tehnice Europene (EN 73, EN 46-1, EN 1390)
› Produs în sistemul de management al calității conform ISO 9001 și 14001

dOMENII dE APLICARE: 
Pentru impregnarea de suprafață a cherestelei, a elementelor de acoperiș și altor tipuri de 
lemn pentru constructii și reconstrucții de interior (clasa de utilizare 1 și 2 conform EN 335). In 
cazul lemnului din reconstrucții poate fi utilizat pentru eradicarea insectelor din lemnul deja 
infestat combinat cu protecția preventivă împotriva insectelor dăunătoare lemnului. După 
uscarea suprafetelor tratate se pot utiliza produse de finisare. 

EXEMPLE dE uTILIzARE: 
› lemn atacat de insecte
› toate tipurile de lemn de construcții
› lemn atacat al clădirilor obiectiv istoric
› lemn antic (diluare cu alcool)

SPECIFICAţII îN CONFORMITATE Cu ČSN 49 0600 – 1: IP, 1, 2, S 

SubSTANţE ACTIvE:
Cypermethrin ............................................................................................................ 10 g/kg (1 %)
Permethrin ................................................................................................................. 1 g/kg (0,1%)

dENSITATE: 1,015–1,025

ph (la 20 °C): 4,0–5,0

vARIANTE dE CuLORI: 
Bochemit Plus I se produce în varianta transparentă.

ASPECTuL LEMNuLuI TRATAT: 
Produsul diluat cu apă sau alcool este absorbit în lemn, nu formează peliculă pe suprafața 
lemnului tratat, lemnul tratat nu miroase și își menține aspectul natural. Agentul este trans-
parent și nu provoacă îngălbenirea lemnului. 

APLICAREA: 
Produsul se aplică prin pensulare, pulverizare, imersie, injectare.

METOdE dE APLICARE: 

1. TREATMENTuL LEMNuLuI ATACAT dE INSECTE
Mai întâi înlăturați părțile de lemn puternic infestate. Curățați și degresați suprafața lemnului 
astfel încât produsul să poată intra în lemn. Bochemit Plus I se diluează cu apă (sau alcool) 
la o soluție de 5 %. Se aplică prin pensulare sau pulverizare de cel puțin 2x sau se injectează 
sub presiune. Retenția min. de concentrat în lemn este de 30 g/m2. Aplicați următorul strat 
de protecție prin pensulare sau pulverizare după uscarea stratului precedent (după 4–24 ore).  

2. PROTECţIA PREvENTIvă A LEMNuLuI PRIN PENSuLARE SAu PuLvERIzARE
Pensularea sau pulverizarea se realizează la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C pentru 
a se asigura un strat de protecție uniform pe toată suprafața lemnului. Numărul aplicărilor 
este în funcție de retenția de produs necesară și calitatea prelucrării lemnului. O aplicare este 
de obicei suficientă pentru a realiza retenția necesară (vezi tabelul). 



duRAbILITATEA PROTECţIEI: 
Clase de utilizare 1 și 2 (interior) – nu mai puțin de 10 ani, verificarea protecției la intervale 
de 2 ani.

AMbALARE:

NuMăR PROduS NuME PROduS CONţINuT
buC.  

PE CuTIE
CuTII  

PE PALET
buC.  

PE PALET

2092439 Bochemit Plus I                       1 kg 8 60 480

2092440 Bochemit Plus I                       5 kg 2 48 96

2092441 Bochemit Plus I                       15 kg 30

2092442 Bochemit Plus I                       50 kg 6

uTILIzAREA, dILuAREA, CONSuMuL șI METOdA dE PROTECţIE Cu bOChEMIT PLuS I:
CLASA  

dE uTILIzARE
CONFORM EN 335

CONCENTR. 
SOL. dE 

APLICARE

dILuARE 
bOChEMIT : APă

CONSuM 
MIN. dE 

CONCENTRAT
MOd dE APLICARE

Eradicarea insectelor
Interior și exterior

10 % 1:9 30 g/m2 pensulare, pulverizare
(1–2x), injectare

Prevenire – interior
(1–2)

5 % 1:19 5 g/m2 pensulare, pulverizare
(1x), imersie 5 min.

dEPOzITARE: 
A se păstra în recipientele originale bine închise. A se păstra în spații uscate și protejate de 
intemperii, asigurând protecție împotriva pierderilor potențiale în mediu și împotriva accesului 
persoanelor neautorizate. A nu se depozita în lumina directă a soarelui sau în apropierea 
surselor de căldură. A se păstra departe de hrană, băuturi, apa potabilă și hrana pentru 
animale. Temperatura de depozitare: de la -15 pană la +30 °C.

COMPATIbILITATEA Cu ALTE PROduSE: 
Bochemit Plus I nu trebuie amestecat cu alte produse. Noi nu recomandăm amestecarea 
Bochemit Plus I cu alte produse chiar sub formă de soluții de lucru dacă compatibilitatea lor nu 
a fost în prealabil verificată și confirmată de laboratorul Bochemie.

ATENţIE: 
Utilizați produsul doar in spații bine aerisite. Produsul nu trebuie utilizat pe lemnul care vine in 
contact direct cu pielea, apa potabilă, alimente, hrana pentru animale sau pe lemnul destinat 
fabricării de obiecte de mobilier și jucării pentru copii. Agitați produsul înainte de utilizare! 
Provoacă o iritare gravă a ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita dispersarea în mediu. A se purta mănuși de 
protecție din cauciuc / îmbrăcăminte de protecție / protecția ochilor / protecția a feței. Acesta 
conține Permethrin Poate provoca o reacție alergică.

MăSuRI dE PRIM AjuTOR: 
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți 
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă este posibil. Continuați să clătiți. Sunați imediat 
un medic. INHALARE: eliminați sursa expunerii, asigurați aer proaspăt pentru pacient, evitați 
efortul fizic (inclusiv mersul pe jos) sau apelați la ajutor medical. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 
(sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți 
duș, tratați pielea cu cremă reparatorie sau apelați la ajutor medical. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: se 
clătește gura cu apă potabilă și se dă victimei să bea 0,5 l de apă în cazul în care persoana este 
conștientă. A nu se provoca voma, a se apela la ajutor medical.

ELIMINAREA dEșEuRILOR: 
Resturile de produs trebuie să fie eliminate ca deșeuri periculoase. Deșeurile, materialele 
absorbante, și recipientul contaminat trebuie să fie predate în vederea eliminării către o firmă 
specializată, autorizată într-o astfel de activitate. 

MARCARE: 
› Substanță periculoasă pentru mediu.
› Informații pentru transport: ADR 9, III, UN 3082

utilizaţi în condiţii de siguranţă biocidele. Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre 
produs înainte de utilizare.

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
a produsului. 

Data reviziei: 12. 3. 2017

PRODUCĂTOR: 

BOCHEMIE a.s. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Republica Cehă
Tel.: +420 596 091 111 – operator 
Fax: +420 596 013 462
E-mail: bochemie@bochemie.cz, www.bochemie.cz

REPREZENTANT ROMÂNIA: 

Sanda Dragan
Tel.: 0720 040 523
E-mail: sanda.dragan@bochemie.ro


