
BRILLUX 250 
Αστάρι προστασίας ξύλου. 
 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Έτοιμο προς χρήση- Βάσεως νερού 
Κατάλληλο για εξωτερικές, μη φέρουσες ξύλινες συνθέσεις που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος 
Οδηγίες χρήσης: 
ΜΟΝΟ εξωτερική χρήση. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το υπόστρωμα. Ανακινήστε καλά πριν τη 
χρήση. Εφαρμόστε το BRILLUX 250 όπως είναι, με πινέλο/ εμβαπτισμό/ψεκασμό σε κλειστά 
συστήματα ή τούνελ. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. 
Κατανάλωση Μ.Ο: Για κάθε στρώμα 60-70ml/m2. Μέγιστη ποσότητα εφαρμογής 140 ml/m2 σε μία ή 
δύο φορές. 
Βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 15 °C έως 30 °C. Μη χρησιμοποιείτε σε θ&lt; 5°C. Χρόνος ξήρανσης 
περ. 2 ώρες. Χρόνος επανεφαρμογής/ λείανσης: περ. 6 ώρες. 
Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και ειδικό απορρυπαντικό. 
Αποθηκεύστε στον αρχικό περιέκτη μόνο σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε 
από τον παγετό. 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών 
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
Περιέχει Προπικοναζόλη, βουτυλοκαρβαµιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, 1,2-βενζοισοθειαζολ-3(2 Η)-όνη. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 
Μακριά από παιδιά 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 
Περιεχόμενο 0,75 L 
Περιεχόμενο 3 L 
Περιεχόμενο 5 L 
Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, 
Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr 
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