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D E R O N  Plus2

VYDATNOST 1 kg = 150 m2

  POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR1 kg

Ředění vodou
1:29 až 1:40.

 VODOU ŘEDITELNÝ
KONCENTRÁT

PRO OCHRANU DŘEVA

Nová generace přípravků - Komplexní  ochrana dřeva

 DERON- Plus2 je vodou ředitelný kapalný přípravek určený na komplexní ochranu dřeva
 proti dřevokazným houbám, plísním, hmyzu a řasám a k ochraně zdiva a omítek proti
prorůstání dřevo-kaznými houbami. POUŽITÍ: Dlouhodobá preventivní ochrana plus sanace
hub,plísní+(algicidní účinnost-řasy). Dlouhodobá prevence: Ředěni přípravku vodou 1:29 pro dřevo
(1:14 zdivo) na aplikační roztok(AR). Minimalní dávkování přípravku je pro interier (tř.1-2) i exterier (tř.
3) 6,6 g/m2 to je 200 ml aplikačního roztoku (AR) na m2 - (aplikace natěr-postřik-ponořování-na
očištěné dřevo). Dřevo v třídě ohrožení 3 : povrchová ochrana jen s krycím nátěrem. Pro hloubkovou
ochranu (dlouhodobé máčení) je min. dávkování přípravku 3,3 kg/m3 x). Po zaschnutí (AR) se účinné
látky fixují na dřevní hmotu případné moknutí nezpůsobí ztrátu účinnosti ochrany. Trvanlivost
ochrany: INTERIER trvalá/ EXTERIER kontrola cca. každých 5 let a ošetření nově vzniklých trhlin.
DERON-Plus2 se vyrábí bezbarvý nebo barevný (signalizace). Bezbarvý přípravek nezpůsobuje
zažloutnutí povrchu dřeva. Případné další nátěry aplikujte min za 2 dny po biotické ochraně.
Sanace dřeva napadnutého řasou-připravte AR ředěním přípravku vodou 1:10 a aplikujte 200ml /
m2. Likvidační učinnost je za dva dny 50% za 4 dny 95%. Zdivo napadnuté dřevokaznými
houbami: řádně smočte AR (ředěno 1:14 - min. 200 ml/m2) nechte působit cca 1 hod. a pak ještě za
mokra odsraňte všechny nesourodé části- po zaschnutí znovu ošetřete. Přípravek nesmí být
používán na ochranu dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivy a
pitnou vodou. Označení přípravku dle. ČSN 49 0600-1: FB, B, P,Ip, 1, 2, 3, SP. VYDATNOST: 1 kg
ošetří 150 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 min. 36 měsíců od data
uvedeném na obale. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku. Kategorie
uživatelů: neprofesionál i profesionál. NEBEZPEČÍ: (H-věty) Způsobuje těžké poleptání kůže a
poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. -Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky. Používejte biocidy bezpečně-před použitím si vždy přečtěte údaje na
štítku. Pokyny pro bezpečné zacházení: (P-věty) Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně
omyjte ruce a zasažené části těla. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
Zabraňte uvolněnído životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/
ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI-STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI
ZASAŽENÍOČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou--li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím
vyperte.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Uniklý produkt
seberte. Skladujte uzamčené a mino dosah dětí. Odstraňte obsah/obal dle pokynů výrobce nebo
osoby oprávněné k nakládání s odpady. Při práci: větrejte pracoviště, při postřiku použijte
respirátor,sanační vody použijtena přípravu aplikačních roztoků. Při¨aplikaci zabraňte styku sdifuzní
folii. OBAL-likvidujte jako nebezpečný odpad -obal se nesmí používat opakovaně. Registrace:

 Oznámení č. j. MZDR 58323 /2017/ SOZ

 Výrobce: MOSET spol. s r.o., Brněnská 270,
 664 42 Brno-Modřice-ČR, tel./: +420 608-826201
 e-mail: moset@moset.cz, www.moset.cz .

+řasy(algicidní účinnost)

 

DERON PLUS2 je kvapalný vodou riediteľný koncentrát určený na komplexnú povrchovů ochranu dre-va 
proti drevokazným hubám, hmyzu, zafarbeniu,plesniam a řasám(algicidná účinnost)a k ochraně muriva 
a omietok proti prerestaniu dřevokaznými hubami. POUŽITIE: Dlhodobá prevencia: Riedenie prípravku 
vodou 1:29 pro drevo (1:14 murivo) na aplikačný roztok (AR). Minimálné dávkovanie prípravku je pre interiér 
(tr. 1, 2) aj exteriér (tr. 3) 6,6 g/m2 to je 200 ml AR na m2( aplikacie-náter, postrek, mačanie na očistené drevo). 
Pre exterie je nutné ošetrené drevo prekryť vhodným povrchovým náterom . Pre hlbkovú ochranu 
(dlohodobé máčanie) je min. dávkovánie prípravku 3,3 kg/m3 x) .Po zaschnutiu (AR) se účinné látky fixují 
na dřevní hmotu prípadné moknutie nesposobí ztratu učinnosti ochrany. Trvanlivosť ochrany: interiér - po 
dobu životnosti stavby, exteriér - kontrola každých 5 rokov a ošetrenie novo vzniknutých trhlín. Prípadné další 
nátery aplikujte min. za 2 dny po aplikacii biotickej ochrany. DERON PLUS2 sa vyrábá v bezfarebnej alebo 
farebnej (signalizacia ochrany) . Bezfarebný prípravok nespôsobuje zažltnutie povrchu dreva. Sanacia dreva,
ktoré je  napadnuté rasou-pripravteAR riedenie vodou 1:10 a aplikujte 200ml AR/m2. Likvidačná účinnost je za 
2 dny 50% za 4 dny 95%. Murivo napadnuté dřevokaznými hubami: Riadne smočte AR (1:14) min. 200 ml/
m2) nechte posobit cca 1 hod. a pak mechanicky odstránte nečistoty a po zaschnutí znovu ošetrete AR. 
Prípravok nesmie byť používaný na ochranu drevených hračiek a dreva prichádzajúceho do styku s 
potravinami, krmivami. Typové označenie podľa STN: 49 0600-1: Iv, P, B, W, 2. VÝDATNOSŤ: 1 kg ošetrí 150 
m2 dreva. SKLADOVANIE: prípravok skladujte v pôvodných obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmív 
pri teplote od +2 °C do +35 °C. Doba použiteľnosti je min. 36 mesiacov od dátumu uvedenom na obale. 
Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Kategória užívateľov - profesionál i 
spotrebiteľ. PRVÁ POMOC- NEBEZPEČENSTVO  Spôsobuje vážne tažké poleptanie kože a poškodenie očí. 
Može vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organismy ,s dlhodobými účinkami. Pokyny 
pre bezpečné  zaobchádzanie: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Použivajte biocidy bezpečným zposobom. Před použitím¨si 
prečítajte etiketu. Nevdychujte prach/ dym / plyn / hmlu / pary / aerosoly. Po manipulacii starostlivo omyte 
ruky a zasiahnuté časti tela. Je zakázané vyniest kontaminovan pracovný odev z pracoviska.Zabráňte
uvoľneniu do životného  prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu 
tváre. PO POŽITIU:  Vypláchněte ústa-NEVYVOLAVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte ju 
veľkým množstvom vody/ mýdla. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU  (alebo vlasmy): Odstránte / vyzlečte 
všetky kontaminované časti odevu. Pokožku oplachnete ihned vodou/ sprchou PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate  kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte 
ich Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. Ak sa 
objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekárskú pomoc./ starostlivost. Kontaminovaný odev vyzlečte. Po 
manipulacii staroslivo umyte ruky a zasiahnute časti  tela. Zobierajte uniknutý produkt. Uchovávajte 
uzamknuté. Zneškodnite obsah/ nádobu podľa pokynov výrobcu alebo osoby  oprávnenej pre nakladanie s 
odpadmi. Při postrieku majte respirátor-sanačné vody použijte na prípravu AR. Při aplikacii zabraňte styku 
sdifuznou foliou. OBAL-likvidujte ako ne-bezpečný odpad.Obal je zakázané používať opakovane
Registrácia v SR: bio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vyzlečte. Po manipulacii staroslivo umyte ruky a
zasiahnute časti tela. Zobierajte uniknutý produkt.
Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/
nádobu podľa pokynov výrobcu alebo osoby opráv-
nenej pre nakladanie s odpadmi. Při postrieku majte
respirátor-sanačné vody použijte na prípravu AR.

Při aplikacii zabraňte styku s difuznou foliou.Obal
 -likvidujte ako nebezpečný odpad.Obal je zakazané

používať opakovane.
  

Výrobca a distributor v SR . :
 MOSET spol. s r.o., Brněnská 270, 664 42

- Modřice, ČR, tel.: +420 608-826201
 e-mail: info@moset.cz, www.moset.cz
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Nebezpečí
Nebezpečenstvo

SLOŽENÍ: VOC v g/l: 130; kat. A/f; obsah VOC v g/l: 0 ,ÚČINNÉ LÁTKY:
kvarterní amoniové sloučeniny 150 g/kg ,tebukonazol 10 g/kg, propikonazol
10 g/kg, IPBC 10 g/kg, fenoxycarb 1,5 g/kg. N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-
propane-1,3-diamine 5g/kg . Nebezpečné-látky-obsahuje: Kvarterní amoniová
sloučenina, propiconazol a IPBC.
CZ: Může vyvolat alergickou reakci. SK- Može vyvolať alergickú reakciu.

                    plísně houby hmyz   déšť

Výrobca:    MOSET spol. s r.o., Brněnská 270, 664 42 Modřice, ČR, 
tel.: +420 608-826201 , e-mail:  info@moset.cz ,  www.moset@moset.cz




