
TECHNISCHE FICHE
1359

AQUA MULTI
Gebruiksklaar insecten- en schimmeldodend impregneermiddel op 
waterbasis.

TOEPASSINGEN Preventieve en curatieve behandeling van binnen- en buiten hout tegen insecten en schimmels.

EIGENSCHAPPEN Op waterbasis en overschilderbaar.

Gebruiksklaar.

Watergedragen.

Erkend product volgens het technisch reglement voor behandelingsproducten voor het grote publiek.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL watergedragen emulsie

ACTIEVE STOF cypermethrine, iodocarbamaat, propiconazol, tebuconazol

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig 
reinigen.

Preventieve behandeling: 

Het onbehandelde hout egaal schuren (korrel 100 - 120), nadien grondig ontstoffen.

Curatieve behandeling:

Aangetaste hout ontdoen van alle verflagen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) 
en vermolmde delen verwijderen en indien nodig vervangen. Grondig naschuren tot op het gezonde hout en 
ontstoffen.

VERWERKING

Preventieve behandeling, 1 à 2 lagen AQUA MULTI aanbrengen met een kwast of verspuiten onder geringe druk.

Curatieve behandeling, 3 lagen AQUA MULTI aanbrengen met een kwast of verspuiten onder geringe druk.

Kan ook door onderdompeling gedurende 30 sec tot 3 minuten.

Na droging overschilderbaar met water- en solventgedragen verven zoals PRIME PINEKEEPER, WOODAIR HYDRO, 
WOODAIR CLASSIC, WOODCOLOR CLASSIC,...

VERDUNNING

Gebruiksklaar

RENDEMENT

Preventieve behandeling: 5 - 10 m² / l per laag.

Curatieve behandeling: 3 m² / l per laag.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

Overschilderbaar na volledige droging (2 à 7 dagen, afhankelijk van applicatie en drogingsomstandigheden).

REINIGING GEREEDSCHAP
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Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN DENSITEIT 1.01 kg/l

PH 6,1 - 6,7

TECHNISCHE GEGEVENS Na behandeling, zijn de risico's van de klassen 1 en 2 van de normen EN 335-1 
en -2 gedekt, alsook die van klasse 3-A (gebruik buitenshuis zonder 
grondcontact - harshoudend en loofhout) , beschermd.

De prestaties van Aqua multi werden vastgesteld op basis van genormaliseerde 
doeltreffendheidtests volgens norm EN 599-1 (prestaties van producten voor 
preventieve houtbescherming):

EN 46 + EN 73 + EN 84 tegen boktor,

EN 20-1 + EN 73 tegen lyctus, 

EN 113 + EN 73 + EN 84 tegen steeltjeszwam (houtrot), 

EN 118 + EN 73 + EN 84 tegen termieten, 

en met curatief effect: 

EN 22 tegen boktor, 

EN 370 + EN 73 tegen boorkever en klopkever. 

VERPAKKINGEN STANDAARD 1 l - 5 l - 25 l

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Vorstvrij bewaren.

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Niet op planten spuiten of gieten.

Na gebruik zorgvuldig gelaat en handen wassen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).

Datum laatste wijziging: 22/10/2020

2/2


