
TECHNICKÝ  LIST

B O R O W O O D ®

Vysoce ú inný p ípravek na dlouhodobou ochranu d eva

Výrobek:
ve vod  rozpustný prášek šet ící náklady a jednoduchý na použití.
Jedná se o sodnoboritou s l, vyvinutá na ošet ení d eva a jiných výrobk  na
základ  d ev ných materiál . Má insekticidní a  fungicidní vlastnosti v i

evokazným organism m. Lidé se obávají toxických chemikálií ve svých
domovech a konven ní ochranné prost edky mohou zp sobit nejhorší p ípady
zne ist ní domácího životního prost edí. I když je BOROWOOD® ú inný v i
hmyzu, pro lidský organismus není škodlivý, bez karcinogenních a mutagenních
projev . M že se použít na ošet ení i už napadeného d eva, pro preventivní
úpravu už v existujících stavbách nebo ošet ení d eva b hem výstavby. Ve
vodním roztoku se pohybuje v d ev  difúzí prost ednictvím pór . B hem sušení
eziva se dostává hloub ji a hloub ji do struktury d eva. Z tohoto d vodu

ošet ení boritany poskytuje hlubší ochranu ve srovnání s jinými ochrannými
prost edky. BOROWOOD® se v d ev  nerozkládá a poskytuje dlouhodobou
ochranu.

Technické údaje Chemický název       oktoboritan disodný tetrahydrát
Vzorec       Na2B8O13 . 4H2O
Molekulová váha       412,62
Vzhled                bílý prášek
CAS       12280-03-4 nebo

      12008-41-2 (bezvodá forma)
EINECS                2345410 (bezvodá forma)
Objemová hmotnost      kg / dm3 : 0,5

Typická chemická Oxid boritý (B2O3) 67,8 % (min.)
analýza Oxid sodný (Na2O) 14,6 %

Krystalická voda 17,6 %

Charakteristika:
Neolejový a bezbarvý–velmi d ležité p i ochran  historických budov. Neprchavý
a bez zápachu – neznep íjem uje vzduch v interiérech. Nekorozivní v i
železnému kovu. BOROWOOD® má d ležitou p idanou vlastnost – zvyšuje
odolnost d eva v i ohni.

Vhodnost:
BOROWOOD® je ú inný pro interiérové a exteriérové stavby, erstvé a starší

evo všech typ  v etn  d evot ísek, p ekližek, lamina ních dýh, nábytká ského
eva, zdí, dlaždic, cihel, asfaltu, betonu, který bude chrán ný od nadm rného

dešt , a není v p ímém kontaktu s p dou. Není ú inný na glazovaných nebo
lakovaných površích.

innost:
Ošet ení boritany je relativn  nízko toxický proces a je považovaný za neškodný
pro lov ka. R zné druhy šk dc  mohou vyžadovat rozdílnou koncentraci
boritan : široký rozsah hmyzu a plísní  je  zni en už p i koncentraci boritanu
sodného okolo  0,2 %, p emž termiti vyžadují vyšší koncentraci ochrany.



BOROWOOD® chrání d ev né materiály p ed d evokazným hmyzem (Iv), termity,
mravenci, brouky, švábi (Coptotermes, Reticulitermes, Heterotermes,
Zootermopis, Kalotermes, Incisitermes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae,
Cerambycidae) (P), hnedo, bielo, mokrohnilobné huby (Coniophora puteana,
Phanerochaete chyrsosporium, Fibroporia vaillantii), (Basidiomycedes / FB,
Ascomycetes / FA).

ída ohrožení:  Podle STN EN 335-1 a STN EN 335-2 pro t ídy ohrožení
1. a 2. Po dodate né impregnaci lakem nebo lazurou

ída 3.

Typové ozna ení:  Podle STN 490600-1 je Iv,  P,  E,  W,  B  (proti  d evo
zabarvujícím houbám).

 Použití:

V p ípad  pot eby barevného ozna ení je možné použít potraviná skou barvu,
která je umíst ná pod ví kem. Na 10 litr  roztoku 1 sá ek barvy á 2 g.

Zp sob aplikace:
Povrchový (S), hloubkový (P), povrchový a hloubkový (SP).

as pot ebný k ú inku:
inkuje ihned, má biocidní ú inek.

Skladování:
Skladujte na suchých místech, mimo dosahu silných reduk ních inidel.

Doba použitelnosti:
i dodržení skladovacích podmínek bez omezení.

Likvidace odpadu:
Rozsypaný materiál nebo jeho p ípadné zbytky se  mohou zlikvidovat jako
netoxický odpad ; zákaz opakovaného použití obal  ; prázdné obaly je možné po
vymytí recyklovat.

Upozorn ní:
S2 –   Uchovávejte mimo dosahu d tí.
S26 – V p ípad  kontaktu s o ima je pot ebné ihned je vymýt  velký
           množstvím vody a vyhledat léka skou pomoc.
S46 – V p ípad  požití vyhledejte léka skou pomoc a ukažte obal výrobku a
           nebo jeho ozna ení.

Ostatní údaje:  Viz „Karta bezpe nostních údaj “.

Uvedené údaje jsou založené a odvozené od výrobních a aplika ních
zkušenostech výrobce.
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