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ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
НА
ЗАБАВИТЕЛ НА ГОРЕНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ФЛАМЕКС
Дървените повърхности трябва да са предварително
почистени и обезпрашени. Върху тях не трябва да има
остатъци от стара боя, лакове, лепила, безир, паркетин и
други подобни / това ще доведе до силно намаляване на
ефекта на трудногоримост и недостигане на клас на реакция
на огън В-s2 d0/.
Разредете концентрата в съотношение вода/концентрат –
1:1 и нанесете с четка, валяк или безвъздушен пистолет
няколкократно до достигане на разходна норма от
концентрат посочена в таблицата:
Вид дървесина

Разходна норма
на концентрат

Брой нанасяния

Слоеста дървесина
/шпертплат/
Иглолистна дървесина
/дъски, греди/

0,5 литра/м2

3÷5

0,3 литра/м2

2÷3

С тази разфасовка могат да се обработят следните
приблизителни площи:
Вид дървесина

Обработена
разгъната площ

Вид расфасовка

Слоеста дървесина
/шпертплат/
Иглолистна дървесина
/дъски, греди/

10 м2

5 литра

16 ÷ 17 м2

5 литра

Желателно е да се изчаква до засъхване между отделните
нанасяния на готовия разтвор. С цел по-бързо изсъхване
между отделните нанасяния е препоръчително
температурата на околната среда да бъде над 20°С.
При работа с продукта да се използват лични предпазни
средства - очила, ръкавици и да спазват мерките за
безопасна работа и съхранение посочени в
Информационният лист за безопасност.
При изхвърляне на опаковките спазвайте определенитe за
целта места и местно законодателство.

INSTRUCTION ON APPLICATION
OF
FLAMEX FIRE RETARDANT LIQUID
The wooden surfaces should be cleaned and dedusted in
advance. There should not be any remains of old paint, polish,
glues, boiled oil, ﬂoor-wax and the like / this will lead to
considerable decrease of the effect of ﬁre-retardation and nonreaching of class of reaction to ﬁre В-s2 d0/.
Dilute the concentrate in water/concentrate ration 1:1 and coat
with a brush, painter's roller or airless pistol repeatedly until the
concentrate consumption rate shown in the table is reached.

Type of wood
Layered wood
/plywood/
Coniferous wood
/planks, beams/

Concentrate
consumption rate

Number of coatings

0,5 l/m2

3÷5

0,3 l/m2

2÷3

The following approximate areas can be treated with this
packaging:
Type of wood
Layered wood
/plywood/
Coniferous wood
/planks, beams/

Treated unfolded area

Type of package

10 m2

5 litres

16 ÷ 17 m2

5 litres

You should wait for the particular coatings of the prepared
solution to dry up. For faster drying up between particular
coatings the environmental temperature should be over 20°С.
While working with the product personal safety equipment
should be used – goggles and gloves. Measures for
safety work and storage speciﬁed in the Safety Information List
should be observed.
Packages should be thrown at the speciﬁed for the purpose
places and local law should be observed.

ЗАБАВИТЕЛ НА ГОРЕНЕТО НА ДЪРВЕСИНА „ФЛАМЕКС“
ХИМИЧНА ФОРМУЛА – НЕПРИЛОЖИМО /смес /
ПРОИЗХОД: БЪЛГАРИЯ
Предупреждения за опасност:
H302 Вреден при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
R-22 Вреден при поглъщане.
R-36 Дразни очите
Контакт с кожата: Измийте добре замърсената кожа. Свалете замърсените дрехи и обувки.
Консултирайте се с лекар при поява на симптоми. Изперете дрехите и обувките, преди да ги
използвате отново.
Контакт с очите: Незабавно измийте добре очите, като отваряте от време на време клепачите.
Проверете, дали пострадалият не носи контактни лещи. Ако носи, свалете ги. Промивайте в
продължение на най-малко 10 минути. Консултирайте се с лекар в случай на раздразнение.
При поглъщане: Незабавно се консултирайте с лекар за съвет.
Партиден № 010517BG01
Дата на производство: 01.05.2017г.
Срок на съхранение : 01.05.2022г.
Опaковка – туби 5л – 6кг нето / 6.5кг бруто

FLAMEX FIRE RETARDANT LIQUID
CHEMICAL FORMULA- INAPPLICABLE /mixture/
ORIGIN: BULGARIA
Danger warnings:
H302 Harmful when swallowed
H319 Causes serious irritation of the eyes
R-22 Harmful when swallowed
R-36 Irritates the eyes
Contact with the skin: Clean well the contaminated skin. Take the contaminated clothes and shoes off.
Consult a doctor if symptoms appear. Wash the clothes and shoes before using them again.
Contact with the eyes: Wash the eyes well immediately, opening the eyelids from time to time. Check if the
affected person wears contact lenses. If so, take them off. Bathe the eyes for at least 10 minutes. Consult a
doctor in case of irritation.
If swallowed: Consult a doctor immediately.
Batch No 010517BG01
Date of production: 01.05.2017
Storing period: 01.05.2022
Packaging: 5l tubes - 6 kg nett /6.5 gross
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