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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és  feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

Wurmex 96350 
 
Termékleírás 
 

Vízzel hígítható favédő anyag, DIY (Do It Yourself) és a 
kisipar számára, a fa kártevői ellen beltéri és kültéri 
használatra. 
 

Különleges tulajdonságok 
 

Védőhatást 350 ml/m2 felhordási mennyiségnél ér el. 
Rovarkártevők elleni megelőzésre kb. 250 ml/m2 
mennyiség elegendő. 
 
Hatóanyag (Ib): 0,09% cypermethrin 
Ez a hatóanyag csak a kártevő rovarokra ártalmas. 
 

Alkalmazási területek 
 

ADLER Wurmex minden fafajtára használható, melyet 
rovarkártevőkkel szemben védeni kíván (megelőzés és 
irtás). Alkalmas tetőgerendák, lépcsők, bútorok 
védelmére. A terméket ne használja élelmiszerekkel,  
takarmánnyal érintkező fafelületek ill. méhkaptárak  
kezelésére. 
 

Felhordási mód 
 

Ecsetelés, mártás (kis felület esetén fúrt lyukakba is 
lehet tölteni) 
2-3 réteg szükséges a megfelelő hatóanyag felvitelére. 
 

Felület előkészítése 
 

Elöregedett bevonatokat ill. már nem hordóképes 
faréteget el kell távolítani. 
 

Felületkezés 
 

Ha a terméket beltérben használja (pl. faburkolaton), a 
kezelt felület vízzel hígítható lazúrral (pl. ADLER 
Innenlasur) történő átvonását javasoljuk. 
 

Hígítás 
 

Vízzel, feldolgozásra kész formában szállítjuk. A hígítás 
csökkenti a hatékonyságot. 
 

Száradási idő (szobahőmérséklet 
20°C) 
 

12 óra múlva átvonható.  
 

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 
 

Legalább + 10 °C.  
Nedves, hideg levegő lassítja a száradást. 

Munkaeszközök 
 

Használat után azonnal mossa le vízzel.  
 

Kiadósság 
 

Kb. 100 ml/ m2, ecseteléssel  
 

Csomagolás 
 

100 ml-es csepegtetős flakon 
750 ml, 5 l  
 

Tárolás Hűvös, napsugárzástól védett helyen 



 
 
 
 
Folytatás ADLER Wurmex 96350
  
  
Tárolási idő 
 

 
Zárt, eredeti göngyölegben, 1 év. 
 

Biztonságtechnikai útmutatások 
 

Vegye figyelembe a “Favédőszerek használatának  
irányelveit” és a “Biztonsági adatlapot”! 
 
A favédőszerek biocid hatóanyagot tartalmaznak  
gombásodás és/vagy rovarkártevők ellen. Emiatt csak 
akkor alkalmazandók, ha feltétlen szükséges a fa 
védelme ill. egyedi esetekben. Nagy felületen beltérben 
nem használható, lakó- és hálótermekben tilos a 
használata. Nem szabad élelmiszer vagy 
takarmánytároló ill. –gyártó helyiségekben használni. 
  
Méhkaptárak ill. szaunák faépítményeire ill. tartósan 
talajjal és/vagy vízzel érintkező faanyagokra sem 
szadad használni. 

 


