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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν XYLOFARM EXTRA είλαη δηαθαλέο ζπληεξεηηθό μύινπ 

δηαιύηνπ, εηδηθήο ζύλζεζεο πνπ δηεηζδύεη θαη ελεξγεί ζε βάζνο γηα 

πξνζηαζία από κύθεηεο, ζθνπιήθηα, παξάζηηα θαη έληνκα πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ην μύιν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεξκηηώλ). 

Πξνζηαηεύεη ηα μύια από ηε ζήςε θαη ηηο κπιε θειίδεο.  Οη 

επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο έρεη εθαξκνζηεί ην XYLOFARM EXTRA, 

πξέπεη λα πξνζηαηεπηνύλ κε κία ηειηθή επίζηξσζε πξηλ εθηεζνύλ 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πξνηείλνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ βεξληθηώλ 

εκπνηηζκνύ DÉCOR XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA. 

γηα ζπλνιηθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκό. Ελαιιαθηηθά κπνξείηε 

λα επηιέμεηε από ηελ κεγάιε πνηθηιία βεξληθηώλ μπινπξνζηαζίαο 

πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία καο. πκβνπιεπηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο 

γηα λα επηιέμεηε ην θαηάιιειν πξντόλ.   

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Μαθξνρξόληα πξνζηαζία από κηθξννξγαληζκνύο 

 Πξνζηαζία από ηελ θπάλσζε 

 Εμαηξεηηθή δηείζδπζε  

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Πξνζηαζία ζε θαηλνύξγηεο μύιηλεο θαηαζθεπέο όπσο μπιεία 
ζηέγεο, πόξηεο, παξάζπξα, θαδξόληα ζηήξημεο, μύιηλνπο 
θξάθηεο, πέξγθνιεο, μπιεπελδύζεηο θιπ. 

 Πξνζηαζία πθηζηάκελσλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ θαη επίπισλ. 

 Καηάιιειν γηα εμσηεξηθέο μύιηλεο επηθάλεηεο πνπ δελ 
βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο θαη ην λεξό. 

Γηα πξνζβεβιεκέλα από ζαξάθη μύια ζπληζηάηαη ην XYLOFARM 
AQUA KILLER. 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Σα μύια πξέπεη λα είλαη θαζαξά ρσξίο ζθόλε θαη ιίπε. Λάδηα θαη 

ξεηζίληα κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 
2. Παιηά βεξλίθηα ε ρξώκαηα αθαηξνύληαη κε δηαβξσηηθό STRIPP & 

CLEAN Mercola. 
3. Σα μύια δελ πξέπεη λα έρνπλ πγξαζία κεγαιύηεξε από 18%. 
4. Καιύςηε ην έδαθνο κε έλα πιαζηηθό θύιιν θαηά ηελ εμσηεξηθή 

εθαξκνγή. 
5. Αλαθαηέςηε ην πιηθό θαιά πξηλ από ηε ρξήζε. 
6. Εθαξκόζηε ην XYLOFARM EXTRA κε πηλέιν ή ξνιό.  
7. Επηβάιιεηαη ζην ρώξν εθαξκνγήο λα ππάξρεη πνιύ θαιόο 

αεξηζκόο. 
8. Σα δνρεία πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά θαη λα θπιάζζνληαη ζε 

δξνζεξό κέξνο καθξηά από πεγέο πςειήο ζεξκόηεηαο θαη 
αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:  
1. Μελ εθαξκόδεηε όηαλ ην πξντόλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 

κπνξεί λα θηάζεη ηα επηθαλεηαθά ύδαηα. 
2. Ο ρξόλνο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ην πεδίν όπνπ 

εθαξκόζηεθε ην πξντόλ είλαη αθίλδπλν ρξήζεο από ηνλ άλζξσπν 
θαη ηα δώα είλαη πεξίπνπ κεηά από 48 ώξεο αλαιόγσο ηηο 
ζπλζήθεο εθαξκνγήο. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε κε white spirit ή 
δηαιπηηθό λίηξνπ. 
 
ΑΠΟΓΟΖ 
Σνπιάρηζηνλ 5 m

2
/Lt   

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: ζπληεξεηηθό μύινπ δηαιύηνπ 

Μνξθή: ιεπηόξξεπζην πγξό 

Υξώκα: δηαθαλέο 

Οζκή: ραξαθηεξηζηηθή  

Δηδηθό βάξνο: 820 kg/m
3 
25

ν
C 

Ημώδεο: 25 sec 23
ν
C ISO cup 3mm (ISO 2431) 

Αλαθιεμηκόηεηα: εύθιεθην 

Μέζνδνο εθαξκνγήο: πηλέιν ή ξνιό 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C  

ρεηηθή πγξαζία: < 60% 

Αξαίσζε: πξντόλ έηνηκν γηα ρξήζε, δελ αξαηώλεηαη 

ηέγλσκα: ζηελ αθή 1 - 2 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από 24 ώξεο 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο):  (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή 

ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ (θαηεγνξία Α/ε(Δ) “πλδεηηθά αζηάξηα-ζρεδηαζκέλα γηα λα 

πξνζδώζνπλ πδξόθνβεο ηδηόηεηεο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ην μύιν 

από ηελ θπάλσζε”): 750gr/lt(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 

720 gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 

Σν XYLOFARM EXTRA πιεξνί ηα Δπξσπατθά πξόηππα EN 113, 

EN 73, EN 84, EN 152, EN 46, EN 118. 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
-30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ 

πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ BARCODE 

750ml Δηαθαλέο 5508  5204094055082 

5Lt  Δηαθαλέο 5509  5204094055099 

16Lt Δηαθαλέο 5510  5204094055105 

  

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

750ml, 5Lt, 16Lt δηαθαλέο 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 
Υξεζηκνπνηείηε ηα βηνθηόλα πξντόληα κε αζθαιή ηξόπν. 
Γηαβάδεηε πάληα ηελ εηηθέηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ην πξντόλ πξηλ από θάζε ρξήζε. 
Asp. Tox. 1: H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο Aquatic 
Chronic 1: H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, 
κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο P101 Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή 
ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ 
εηηθέηα P102 Μαθξηά από παηδηά P103 Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ 
από ηε ρξήζε P273 Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην 
πεξηβάιινλ P301 + P312 + P331 Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: 
Καιέζηε ην ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ή έλα γηαηξό. ΜΗΝ 
πξνθαιέζεηε εκεηό. P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν P501 Δηάζεζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ 
πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο/ δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) 
Επηθίλδπλα ζπζηαηηθά : Naphtha (petroleum), hydrotreated 
heavy. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Πεξηέρεη 
permethrin (ISO), πξνπηθνλαδόιε θαη 3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. 
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο 
ή ζθάζηκν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


