
	
	

  POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

VODOU ŘEDITELNÝ
KONCENTRÁT

PRO OCHRANU DŘEVA 

1 kg

BIOCIDNÍ 
NAPOUŠTĚDLO

D E R O N  Plus

Nová generace přípravků na ochranu dřeva.
Ředění vodou 1:27 až 1:36.

CZ

Účinné látky: alkylbenzyldymethylamonium-chlorid 
150 g/kg, tebukonazol 10 g/kg, propikonazol 
10 g/kg, IPBC 10 g/kg, fenoxycarb 1,5 g/kg. 
CZ - Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou 
reakci. • SK - Môže vyvolať alergickú reakciu. 
Nebezpečné látky: alkyl (benzyl) dimethyl- 
-amonium-chlorid 200 g/kg. VOC v g/l kat. A/f 
(2007/2010): 150/130, obsah VOC v g/l: 0

 DERON Plus je kvalitní vodou ředitelný kapalný koncentrát určený na dlouhodobou  
 preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu, zamodrání a plís-
ním. Minimální dávkování přípravku pro povrchovou ochranu dřeva (nátěr, postřik, ponořování) 
je pro interiér (tř. 1, 2) 7 g/m2 a pro eteriér (tř. 3) 7 g/m2. Pro exterier (tř. 3) je nutné ošetřené 
dřevo opatřit vhodným nátěrem pro zabránění vzniku trhlin. Pro hloubkovou ochranu (dlouhodobé 
máčení) je min. dávkování přípravku 3,5 kg/m3 - x). Jedná se o přípravek nové generace, jehož 
účinné látky se fixují na dřevní hmotu a případné moknutí nezpůsobuje ztrátu učinnosti ochrany. 
Trvanlivost ochrany: INTERIER - trvalá po dobu životnosti stavby / EXTERIER kontrola cca každých  
5 let a ošetření nově vzniklých trhlin. DERON Plus se vyrábí bezbarvý nebo barevný (zelený, hnědý, 
žlutý), barva není účinná látka, má jen signalizační charakter k rozlišení ošetřené a neošetřené 
plochy dřeva. Bezbarvý přípravek nezpůsobuje zažloutnutí povrchu dřeva Přípravek nesmí být 
používán na ochranu dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivy  
a pitnou vodou. 
Typové označení přípravku dle ČSN 49 0600-1: FB, B, P, Ip, 1, 2, 3, SP.
NÁVOD NA POUŽITÍ: Pro povrchovou ochranu dřeva to je nátěr, postřik nebo ponořování se 
připraví aplikační roztok následovně: 1 kg (DERON Plus) + 27 kg (vody) = 28 kg aplikačního 
roztoku, minimální dávkování tohoto aplikačního roztoku je 200 g/m2 plochy dřeva (1x až 2x nátěr
nebo postřik). Dřevo, které hodláme ošetřit je nutné zbavit nečistot případně starých nátěrů, dále 
povrch dřeva nesmí být mokrý – mokré dřevo nepřijímá aplikační roztok. Před použitím si pře-
čtěte celou etiketu.
VYDATNOST: 1 kg ošetří 142 m2 DŘEVA.
SKLADOVÁNÍ: přípravek se skladuje v původních obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
při teplotě od +2 °C do +35 °C. Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby. Výrobce neručí za 
škody vzniklé nesprávným použitím přípravku. Kategorie uživatelů: neprofesionální.
PRVNÍ POMOC: (ukažte lékaři tuto etiketu). Při nadýchání: ihned přerušit expozici, odvést posti-
ženého na čerstvý vzduch, vypláchnout nos a ústa vodou. Zasažení očí: ihned vypláchnout prou-
dem vody. Zasažení kůže: ihned sejmout oděv a omýt kůži vodou. Při požití: ihned vyplá-chnout 
ústa vodou, vypít alespoň 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, podat 3 až 5 tablet aktivního uhlí rozdrce-
ných ve sklenici vody, vyhledat lékařskou pomoc. R20/21/22 - zdraví škodlivý při vdechování, styku 
s kůží a požití. R34 - způsobuje poleptání. R36/38 - dráždí oči a kůži. R50/53 - vysoce toxický pro 
vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S1 - uchovávejte 
uzamčené. S2 - uchovejte  mimo dosah dětí. S26 - při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S29 - nevypouštět do kanalizační sítě. S36/37/39 - používej-
te vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S38 - v případě 
nedostatečného větrání použijte vhodný respirátor. S46 - při požití okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S61 - zabraňte uvolnění do životního prostředí - viz 
speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při práci je nutno zajistit dostatečné větrání pracoviště. 
Při aplikaci stříkáním použít respirátor s aerosolovou vložkou. Případné sanační vody nevylévejte  
v blízkosti zdrojů vod a toků, použijte je na přípravu aplikačních roztoků.
LIKVIDACE OBALU A ODPAD: likvidujte jako nebezpečný odpad. Obal nelze používat opa-
kovaně. 
Registrace v ČR: evidováno v registru biocidů MZ-ČR

 DERON Plus je kvalitný vodou rieditelný kvapalný koncentrát určený najmä na dlhodobú  
 preventívnu ochranu dreva proti drevokazným hubám, hmyzu, zafarbeniu a ples-
niam. Minimálné dávkovanie pripravku pre povrchovú ochranu dreva (náter, postriek, ponorovanie) 
je pre interiér (tr. 1, 2) 7 g/m2 a pre eteriér (tr. 3) 7 g/m2. Pro exterier (tr. 3) je nutné ošetrené 
drevo opatriť vhodným náterom pre zabráneniu vzniku trhlín. Pre hľbkovú ochranu dreva (dlhodobé  
máčanie) je min. dávkovánie prípravku 3,5 kg/m3 - x). DERON Plus je prípravok novej generácie, 
ktorého účinné látky sa fixujú na drevnú hmotu a prípadné moknutie nezpôsobí ztratu účinnosti 
ochrany. Trvanlivosť ochrany: INTERIÉR - trvalá po dobu životnosti stavby / EXTERIÉR kontrola cca 
každých 5 rokov a ošetrenie novo vzniknutých trhlín. DERON Plus sa vyrábá bezfarebný a farebný 
(zelený, hnedý, žltý), barva nei je účinná látka, má iba signalizačný charakter na rozlišenie ošetrenej 
a neošetrenej plochy dreva. Bezfarebný prípravok nezpôsobí zažltnutie povrchu dreva. Prípravok 
nesmie byť používaný na ochranu drevených hračiek a dreva prichádzajuceho do styku s potra-
vinami, krmivom a s pitnou vodou. Typové označenie podľa STN: 49 0600-1: Iv, P, B, W, 2.
NÁVOD NA POUŽITIE: Pre povrchovú ochranu dreva to je náter, postriek alebo ponorovanie
sa pripraví aplikačný roztok nasledovne: 1 kg (DERON Profi) + 27 kg (voda) = 28 kg aplikač-
ného roztoku. Minimálné dávkovanie tohoto aplikačného roztoku je 200 g/m2 plochy dreva (1x 
až 2x – nátěr, postrik). Drevo, ktoré ošetrujeme musíme zbavit všetkých nečistôt, prípadne starých 
náterov – dalej povrch dreva nesmie byt mokrý – mokré drevo neprijímá aplikačný roztok. Pred 
použitím si prečítajte celú etiketu.
VYDATNOSŤ: 1 kg ošetrí 142 m2 DREVA.
SKLADOVANIE: prípravok skladujte v povodních obaloch oddeleně od potravin, krmiv a nápojov 
pri teplote +2 °C do +35 °C. Doba použiteľnosti je 36 miesacov od dátumu výroby. Výrobca neručí 
za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Kategória uživatelov: neprofesionální.
PRVÁ POMOC: ukážte lekárovi túto etiketu. Pri nadýchání ihned zastavte aplikaciu, odvedte po-
stihnutého na čerstvý vzduch, vypláchnite nos a ustá vodou. Zasiahnutí očí: - ihneď vypláchnite 
velkým množstvom vody a vyhľadajte lekarskú pomoc. Zasiahnutá pokožka: - ihneď odstránte 
odev a umyte pokožku vodou. Pri požitiu: - ihneď vypláchnite ustá vodou, vypite minimalne 0,5 lit-
ru vody s rozdrvenými 3 až 5 tabletami aktivného uhlia, nevyvolavajte zvracanie, vyhladajte lekárskú 
pomoc. R20/21/22 - zdraviu škodlivý při vdychnutí, pri kontakte s pokožkou a požitiu. R34 - spô-
sobuje poleptanie. R36/38 - dráždí oči a pokožku. R50/53 - vysoko toxický pre vodné organizmy, 
môže zpôsobiť dlhodobé nepriaznivé  účinky vo vodnom prostrediu. S1 - uchovávajte uzamčené. 
S2 - uchovávajte mimo dosah detí. S26 - v prípade kontaktu s očami ihneď ich vypláchnite vodou  
a vyhladajte lekársku pomoc. S29 - nevypúštať do kanalizáčnej siete. S36/37/39 - používajte 
vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné brýle alebo obličejový štít. S38 - v prípade 
nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. S46 - v prípade požitia okamžite vyhľadajte le-
kársku pomoc a ukážte tento obal - etiketu. S61 - zabránte uvolneniu do životného prostredia - viz 
špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy. Pri práci je nutné zaistiť dostatočné vetranie pracovis-
ka. Pri aplikácii postrikom použite respirátor s aerosolovú vložkú. Prípadné sanačné vody nevylévajte 
v blízkosti zdrojov vody a tokov, použijte ich na prípravu aplikačného roztoku.
LIKVIDACIA OBALOV A ODPADOV: likvidujte ako nebezpečný odpad. Obal je zakázané po-
užívat opakovane.
Registracia v SR: bio/768/D/07/1/CCHPL

SK

VÝROBCE: MOSET, spol. s r.o.
Brněnská 270, 664 42 Brno-Modřice
Česká republika, tel./fax: 00420-515271179

VÝROBCA: MOSET, spol. s r.o.
Brněnská 270, 664 42 Brno-Modřice
Česká republika, tel./fax: 00420-515271179

VYDATNOST 1 kg = 142 m2

(min. dávkování 7 g přípravku na 1 m2)

RADA  VÝROBCE:                                                            VÍCE INFO NA www.moset.cz
Biocidní napouštědlo aplikujte na suchý povrch dřeva - mokré dřevo nepřijímá aplikační roztok, 
barevné přípravky řádně protřepte-promíchejte. Hrubý povrch dřeva přijme při prvním nátěru-
-postřiku cca 200 g/m2, hladký povrch cca 120 g/m2 aplikačního roztoku. Přípravek lze ředit 
místo vody také technickým lihem. Před použitím si přečtěte celou etiketu.
x) kg/m3... množství přípravku v proinpregnovaném dřevě (hl. průniku x ošetřovaná plocha)
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