
VODOU
ŘEDITELNÝ KONCENTRÁT 

 
V NAPADNUTÉM DŘEVĚ

        A DLOUHODOBÁ 
PREVENCE

 - DVOJÍ ÚČINNOST
                 (LIKVIDACE + PREVENCE)

BIOCIDNÍ 
NAPOUŠTĚDLO

CZ

SK

VYDATNOST 1 kg = 25 m
(min. dávkování 40 g přípravku na 1 m )2

 

D ERON - I

2

  POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR1 kg

Ochrana dřeva napadnutého dřevokazným hmyzem
Likvidace hmyzu + Dlouhodobá prevence (2 v 1) - ředění vodou 1:3

- LIKVIDACE HMYZU

Nebezpečí
Nebezpečenstvo

C SK 05

PP

hmyz     larvy  vajíčka

VOC v g/l kat. A/f (2007/2010): 150/130, obsah VOC v g/l: 210 
Nebezpečné látky: obsahuje 2-butoxyethan-1-ol
Účinné látky: kvarterní amoniové sloučeniny 27 g/kg, IPBC 2 g/kg 
tebukonazol 2 g/kg, propikonazol  2 g/kg, fenoxycarb 0,3 g/kg, 
cypermetrin 13 g/kg , N-(3-aminopropy )-N-dodecylpropane -1,3-
-diamine 0,9 g/kg . Obsahuje propiconazol a IPBC. 
CZ: Může vyvolat alergickou reakci. SK: Môže vyvolať alergickú reakciu.

 DERON-I je liehový koncentrát určený na ochranu dreva napadnutého drevokazným 
hmyzom. Prípravok ma likvidačnú účinnosť na živý hmyz a súčasne vytvára dlhodobú preven-
ciu proti drevokazným hubám, hmyzu, zafarbeniu a plesniam. Mini. dávkovanie prípravku 
pre povrchové aplikácie (náter, postrek) je 40 g/m2 pre interiér (tr. 1,2 ) i exteriér (tr. 3). DERON-I 
je prípravok novej generácie, kterého účinné látky sa po zaschnutí fi xujú na drevnú. Pre exte-
riér je nutné ošetrené drevo prekryť povrchovým náterom. Drevo napadnuté drevokazným 
hmyzom (zahlodané larvy) ošetríme povrchovo lokálne v oblasti napadnutia / +0,3 m na každú 
stranu od miesta napadnutia/ prípravkom DERON-I. Likvidačná účinnosť (úhyn) je po 12 týžd-
ňoch pôsobenia prípravku DERON-I vo výške 70%. (Ostatnú časť dreva, ktorá nie je hmyzom 
napadnutá je možno ošetriť cenovo prístupnejším prípravkom s preventívnou účinnosťou proti 
hmyzu napr. Deron Profi . Prípravok DERON-I sa vyrába v bezfarebnej alebo signalizačnej - čer-
venej variante. Bezfarebný prípravok nespôsobuje zažltnutie povrchu dreva. Prípravok nesmie 
byť použitý na ochranu drevených hračiek a dreva prichádzajúceho do styku s potravinami, 
krmivom a pitnou vodou. Typové označenie podľa STN: 49 0600-1: Iv, P, B, W, 2.
DERON-I sa riedi vodou nebo liehom v pomere 1:3. Pre povrchovú ochranu dreva (formou náter 
alebo postrek) je minimálné dávkovanie aplikačného roztoku 160 g/m2 (t.j. 1-2 x náter alebo 
postrek)). Pred aplikáciou musí byť drevo suché, čisté, zbavené starých náterov. VÝDATNOSŤ: 
1 kg ošetrí 25 m2 dreva. SKLADOVANIE: prípravok skladujte v pôvodných obaloch oddelene 
od potravín, nápojov a krmív pri teplote +2 °C do +35 °C. Doba použiteľnosti je 36 miesacov od 
dátumu výroby. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Kategória 
uživateľov: profesionál i spotrebiteľ.
NEBZPEČENSTVO: (H-vety) Dráždí kožu. Sposobuje vážne podráždenie očí. Zdraviu škodlivý 
po požitiu, pri styku s kožou nebo pri vdychovaniu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlho-
dobými účinkami. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: (P-vety) Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Použi-
vajte biocidy bezpečným zposobom. Pred použitím si prečítajte etiketu. Nevdychujte prach/
dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly. Po manipulacii starostlivo omyte ruky a zasiahnuté časti tela. Pri 
použivaniu tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nefajčete. Používajte výrobok iba venku nebo 
v dobre vetraných prostorách. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné 
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITIU: Okamžite volajte TO-
XIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým 
množstvom vody/mýdla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
Necítite-li sa dobre volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Vypláchnite ústa. 
Pokud podraždenie očí pretrvává: Vyhladajte lekárskú pomoc/ošetrenie. Kontaminovaný odev 
vyzlečte. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/ nádobu podľa pokynov výrobcu ale-
bo osoby oprávnenej pre nakladanie s odpadmi. Při postrieku majte respirátor. Sanačné vody 
použivajtete na prípravu AR. Při aplikacii zabraňte styku s difuznou foliou. OBAL likvidujte 
ako nebezpečný odpad. Obal je zakázané používať opakovane.
Registrácia v SR: bio/1048/D/18/CCHLP

 DERON-I je lihový koncentrát určený na ochranu dřeva, které je již napadnuté dře-
vokazným hmyzem. Přípravek má likvidační účinnost na živý hmyz a současně vytváří i dlou-
hodobou preventivní ohranu proti dřevokazným houbám, hmyzu, zamodrání a plísním. 
Minimální dávkování přípravku pro povrchové aplikace (nátěr, postřik) je 40 g/m2 dřeva a to 
pro interiér (tř. 1, 2) i exteriér (tř. 3). Jedná se o přípravek nové generace, jehož účinné látky 
se fi  xují na dřevní hmotu a případné moknutí nezpůsobuje ztrátu učinnosti ochrany (Povr-
chová ochrana pro exteriár jen s krycím nátěrem). Dřevo, které je napadnuto dřevokazným 
hmyzem (zahlodané larvy) ošetříme v oblasti napadnutí povrchově přípravkem DERON-I + 
cca 0,3 m na každou stranu od místa napadnutí. Likvidace probíhá bezkontaktním působením 
(molekul) účinné látky. Za dobu působení v délce 12 týdnů je tato účinnost (úhyn) u přípravku 
DERON-I ve výši 70%. Části dřeva, které nejsou napadnuty hmyzem můžeme ošetřit přípravkem 
s preventivní účinnosti proti hmyzu např. Deron Profi  (nižší náklady na ochranu). DERON-I se 
vyrábí bezbarvý nebo barevný-červený signalizace ochrany. Bezbarvý přípravek nezpůsobuje 
zažloututí povrchu dřeva. Přípravek nesmí být používán na ochranu dřevěných hraček a dře-
va přicházejícího do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Typové označení přípravku 
dle ČSN 49 0600-1: FB, B, P, Ip, 1, 2, 3, S. DERON-I se ředí vodou nebo lihem v poměru 1:3. 
Pro povrchovou ochranu dřeva (nátěr, postřik) je minimální dávkování aplikačního roztoku 
160 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. VYDATNOST: 
1 kg ošetří 25 m2. Kategorie uživatelů: neprofesionální a profesionální. SKLADOVÁNÍ: pří-
pravek 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. NEBEZPEČÍ: (H-věty) Dráždí kůži. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý 
při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. 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 
prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části 
těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo 
v dobře větraných místnostech. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochran-
né rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejteTO-
XIKOLOGICKÉ-INFORMAČNÍ-STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KUŽÍ: Opláchněte kůži velkým 
množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmě-
te kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ-INFORMAČNÍ-STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. 
Přetrváva-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv 
svlékněte. Odstraňte obsah / obal dle pokynů výrobce nebo osoby oprávněné k nakládání s 
odpady. Při práci: větrejte pracoviště, při postřiku použijte respirátor, sanační vody použijte na 
přípravu aplikačních roztoků. Při aplikaci zabraňte styku s difuzní folii. OBAL  likvidujte jako 
nebezpečný odpad - obal se nesmí používat opakovaně.
Registrace v ČR: oznámení č. j. MZDR  20037/2018/SOZ


