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PL  VALTTI SUPER GUARD – Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, 
ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca. Przeznaczenie 

produktu: VALTTI SUPER GUARD to rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący do ochrony drewna do użytku zewnętrznego, do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami rozkładającymi 
drewno i grzybami sinizny wtórnej oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna niemającego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową i gruntową. Produkt może 
być stosowany wyłącznie do drewna przeznaczonego do stosowania w klasie użytkowania 2 lub 3, tj. na zewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być stosowany do malowania drewna przeznaczonego do 
kontaktu z artykułami spożywczymi lub paszami oraz przeznaczonego do długiego kontaktu ze skórą. Substancje czynne: 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian 5 g/kg, tebukonazol 
2 g/kg, permetryna 0,6 g/kg. Postać produktu: Gotowy do użytku, rozpuszczalnikowy środek w płynie do ochrony nowego, jak i używanego drewna. Rodzaj użytkowników: Powszechny, 
profesjonalny, przemysłowy. Numer serii: Patrz dane umieszczone na opakowaniu. Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji: Patrz dane umieszczone na opakowaniu. 
Ilość produktu w opakowaniu: 9 l. Podmiot odpowiedzialny: TIKKURILA POLSKA S.A., ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, infolinia: 801 88 
99 65, strona internetowa: www.tikkurila.pl, telefon alarmowy: +48 12 411 99 99 (czynny całą dobę).

PL  Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych. Niebezpieczeństwo: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe 
może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować 
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać wymiotów. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Przygotowanie podłoża: Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni z pleśni zaleca się użycie Tikkurila Homeenpoistotabletti. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie 
próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Aplikacja: Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać obficie na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, 
zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę. Szare, niszczejące fragmenty drewna zeszlifować i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamarznięte. Zaleca się naniesienie VALTTI SUPER 
GUARD w ilości 154-160 ml/m2 w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności. Aplikować za pomocą pędzla, tamponu lub natrysku. Postępowanie z odpadami produktu: Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane, 
celem ponownego użycia lub usunięcia. Utylizacja pozostałości produktu powinna być w każdym przypadku zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz lokalnych. Powstałe odpady o kodzie odpadów 03 02 02* (Środki do konserwacji 
i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne) lub 20 01 27 (Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne) należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości 
przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Opróżnione opakowania przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości 
przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Kod odpadu: 15 01 10. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska: Drewno po obróbce należy przechowywać na 
nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji zawartych w produkcie do gleby lub wody. Drewno po obróbce produktem VALTTI SUPER GUARD powinno zostać pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym. Sposoby i środki usuwania 
skażenia produktem: Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zbliżać się do miejsca wycieku od strony nawietrznej. Rozlany produkt należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia 
okrzemkowa. Następnie umieścić je w pojemnikach i przekazać do utylizacji firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie. Uwaga: Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: Nie dotyczy. 
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa odtłuszczająco na skórę. Może spowodować podrażnienie oczu. Pierwsza pomoc: Wdychanie: Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy 
oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta-usta. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania 
się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Spożycie: Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli materiał został połknięty, a narażona osoba jest 
przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. W przypadku połknięcia, istnieje niebezpieczeństwo aspiracji – może wniknąć do płuc i spowodować ich uszkodzenie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku 
wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast 
wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. Kontakt ze skórą: Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady 
lekarskiej. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co 
najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. Dokładniejsze informacje znajdują się w Karcie Technicznej Produktu. 

Príprava podkladu: Surové a neošetrené drevo musí byť vyčistené, suché, bez akýchkoľvek olejových alebo voskových škvŕn. Pre čistenie povrchu, odstránenie mastných škvŕn a plesní 
sa odporúča použiť Tikkurila Homeenpoistotabletti. V prípade renovácie starých drevených povrchov sa odporúča vykonať skúšobný náter. Pozitívny výsledok testu rozhoduje o konečnom 
použití produktu. Použitie: Pred použitím a počas aplikácie dobre premiešajte. Venujeme zvláštnu pozornosť štruktúre dreva, zrnitosti, uzlom, prasklinám. V prípade údržby skôr natretého 
povrchu opatrne odstráňte starý náter. Poškodené, staré prvky z dreva je potrebné zbrúsiť a očistiť. Drevo pred aplikáciou nemôže byť zamrznuté. Odporúča sa použiť VALTTI SUPER GUARD v množstve 154-160 ml/m2, pre dosiahnutie adekvátnej účinnosti v závislosti od druhu dreva a kvality povrchu. 
Nakladanie s odpadom výrobku: Zabráňte tvorbe odpadu zo zvyškov produktu, alebo ak je to možné minimalizujte odpad. Všetky zvyšky odpadu z výrobku musia byť zhromažďované na recykláciu. Recyklácia tohto výrobku a kvapalných odpadov by mala byť podľa ekologických pravidiel 
a predpisov recyklácie miestnych orgánov. Kód odpadu: 03 02 02 (organochlorované prostriedky na ochranu dreva) alebo 20 01 27 (Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky). Odpady musia byť odovzdané do zberného miesta pre zber tohto druhu odpadu. Podrobné 
informácie o možnosti odovzdania odpadu získate z miestnej obce. Nakladanie s obalmi: Prázdne obaly je potrebné odovzdať spoločnosti s odbornou spôsobilosťou. Prázdne obaly odovzdajte do miesta pre zber týchto odpadov. Podrobné informácie o možnosti odovzdania odpadu získajte 
z miestnej obce. Kód odpadu: 15 01 10 nebezpečný odpad. Teplota skladovania a prepravy by mala byť od +5°C do +25°C. Informácie o akejkoľvek konkrétnej hrozbe pre životné prostredie: Čerstvo ošetrené drevo ukladajte na nepriepustnom, tvrdom povrchu, aby sa zabránilo riziku, že 
prípravok bude uvoľnený do pôdy alebo vody. Drevo po aplikácii VALTTI SUPER GUARD by malo byť ošetrené vrchným náterom. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Zastavte priesaky, ak to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. K úniku pristupujte z náveternej 
strany. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov, pivníc a uzavretých priestorov. Vykonajte oplach rozliatého produktu do čističky odpadových vôd alebo postupujte nasledovne: Posypte uniknutý produkt s nehorľavým absorpčným materiálom napr. piesok, zemina, vermikulit, kremelina 
a umiestnite ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov. Odpad odovzdajte firme s odbornou spôsobilosťou. Upozornenie: Kontaminovaný absorpčný materiál predstavuje rovnaké riziko ako uniknutý produkt. Požadovaná doba vetrania izieb: neaplikované. Priame 
a nepriame vedľajšie účinky použitia: odmasťovanie pokožky. Môže spôsobiť podráždenie očí. Prvá pomoc: Vdýchnutie: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a pokoji. V prípade, že postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidelné alebo pri zástave dychu, umelé 
dýchanie alebo kyslík by mal vykonať kvalifikovaný personál. To môže byť nebezpečné pri poskytovaní prvej pomoci z úst - do úst. Mali by ste vyhľadať lekársku pomoc, ak nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, alebo sú vážne. V prípade straty vedomia, by ste mali byť schopný poskytnúť prvú 
pomoc a ihneď privolajte lekársku pomoc. Požitie: Vypláchnite ústa vodou. Odstráňte prípadne používané zubné protézy. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie. Ak bol materiál požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podajte malé 
množstvo vody na pitie. Prestaňte, keď postihnutá osoba pocíti nevoľnosť, pretože zvracanie môže byť nebezpečné. Nebezpečenstvo vdýchnutia pri požití. Môže vniknúť do pľúc a spôsobiť ich poškodenie. Nevyvolávajte zvracanie. Pokiaľ dôjde k zvracaniu, hlava musí byť udržiavaná na nízkej úrovni 
tak, aby zvratky nevstupovali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Pokiaľ je v bezvedomí, umiestnite do stabilizovanej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesný odev ako sú golier, kravatu alebo 
opasok. Pri styku s pokožkou: Umyte mydlom a vodou, alebo použite na čistenie pokožky. Odstráňte zasiahnutý odev a obuv. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc. Odev vyperte. Obuv dôkladne vyčistite pred opätovným použitím. Pri zasiahnutí očí: Ihneď vypláchnite oči veľkým 
množstvom vody, za občasného dvíhania horných a spodných viečok, aj naďalej vodou po dobu aspoň 10 minút, vyhľadajte lekársku pomoc. Viac informácií nájdete v technickom liste produktu.

Felület előkészítése: Tisztítsa meg a nyers, kezeletlen fa felületeket minden olajos, viaszos, szennyeződéstől, majd hagyja azokat megszáradni. Használjon megfelelő tisztítószert a zsírfoltok és a penész eltávolítására. Régi fa felületek felújítása esetén, felhordás előtt tesztelje kis felületen 
a terméket. A felhordást csak pozitív teszteredmény esetén folytassa. Felhordás: Használat előtt és közben, keverje fel alaposan a terméket. Hordja fel bőségesen a felület egészére, különös tekintettel a bütü részekre, illesztésekre és repedésekre. Korábban festett fa felületek felújítása esetén, 
felhordás előtt távolítsa el a korábbi festékréteget. Az elöregedett, elszürkült fát kezelés előtt tisztítsa és csiszolja meg. Felhordás előtt védje a faanyagot a fagytól. A védelem megfelelő hatékonysága kb. 154-160 ml/m2 VALTTI SUPER GUARD felhordásával érhető el, a fa típusa és a felület minősége 
függvényében. Hulladékkezelés: Lehetőség szerint kerülje vagy minimalizálja a termék hulladéktermelését. A termék maradványokat gyűjtse össze későbbi újrahasznosításra. A folyékony hulladékot és termék maradványokat hasznosítsa újra a helyi környezetvédelmi és hulladékkezelési 
előírásoknak megfelelően. Hulladékkód: 03 02 02 (Szerves kloridokat tartalmazó fa impregnáló és tartósító szer) vagy 20 01 27 (Festékek, tinták, nyomtató tinták, ragasztóanyagok és veszélyes anyagokat tartalmazó gyanták). A hulladékot veszélyesanyag-lerakó helyre kell szállítani. A veszélyes 
hulladékok begyűjtésével kapcsolatos részletes információért forduljon a helyi önkormányzathoz. Kiüresedett kannák kezelése: A száraz, kiüresedett kannákat szállítsa hasonló termékeket újrahasznosító helyekre. Az üres kannák újrahasznosításával kapcsolatos részletes információért forduljon 
a helyi önkormányzathoz. Hulladékkód: 15 01 10. Szállítás és tárolás: Tárolja és szállítsa a terméket szorosan zárt gyári csomagolásban, időjárási hatásoktól védett helyen. Fagytól védendő. Szállítási és tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között. Biztonsági előírások: Ne alkalmazza vízbe 
kerülés veszélye esetén, pl. víz fölötti hidakon. A frissen kezelt fát tárolja fedett helyen, és vízhatlan, kemény padlón (nem a talajon). VALTTI SUPER GUARD impregnálószerrel való kezelés után, fesse át a fát fedőfestékkel. Anyag elkülönítés és hulladéktisztítás: Amennyiben a művelet veszély 
nélküli, állítsa el a szivárgást. Távolítsa el az ép kannákat a szivárgás helyéről. A kiömlött anyagot széllel szembeni irányból közelítse meg. Kerülje az anyag csatornába, vízfolyásba, pincékbe vagy zárt területekre jutását. A kiömlött anyagot mossa bele szennyvíztisztítóba, vagy járjon el az alábbiak 
szerint. Különítse el és itassa fel a kifolyt terméket nem gyúlékony, nedvszívó anyag segítségével, mint pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföld, majd helyezze hulladéktárolóba, a helyi előírásoknak megfelelően. Szállítsa engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő pontra. Figyelem: A termékkel 
szennyezett nedvszívó anyag ugyanolyan veszélyes lehet, mint a kifolyt termék. Szellőztetés időtartama: Nem alkalmazható. Használat közvetlen és közvetett mellékhatásai: Zsírtalanítja a bőrt. Ismételt expozíció hatására a bőr kiszáradhat és megrepedhet. Lenyelés esetén hányást 
okozhat. Ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat. Szemirritációt okozhat. Allergiás reakciót válthat ki. Elsősegélynyújtás: Belélegzés: A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, amely könnyű légzést biztosít. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen 
vagy leáll, biztosítson képzett személyzet által nyújtott mesterséges légzést vagy oxigénmaszkot. A szájból szájba lélegeztetés veszélyes lehet az újjáélesztést végző személy számára. Amennyiben az egészségre káros hatások folytatódnak vagy súlyosak, forduljon orvoshoz. Amennyiben a sérült 
öntudatlan, helyezze oldalfekvésbe és forduljon azonnal orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. Lazítsa mg a szoros ruházatot, mint pl. gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj. Lenyelés: Mossa ki a szájat vízzel. Ha van, vegye ki a műfogsort. A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni 
olyan testhelyzetben, amely könnyű légzést biztosít. Ha a sérült a terméket lenyelte és eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hányinger esetén ne adjon több vizet, mivel a hányás veszélyes lehet. Lenyelés esetén a légutakat veszélyezteti. Bekerülhet a tüdőbe és annak károsodását okozhatja. 
Hánytatni tilos. Hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Eszméletlen személynek soha ne adjunk semmit szájon át. Amennyiben a sérült eszméletlen, forduljon azonnal orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. Lazítsa mg a szoros ruházatot, mint pl. gallér, 
nyakkendő, öv vagy derékszíj. Bőrrel való érintkezés: Mossa le a bőrt alaposan szappanos vízzel, vagy használjon megfelelő bőrtisztítót. Vegye le a termékkel szennyezett ruházatot és cipőt. Szembe kerülés: Öblítse ki azonnal a szemet bő vízzel, időnként megemelve az alsó és felső szemhéjakat. 
Folytassa az öblítést legalább 10 percig, majd forduljon orvoshoz. További információt lásd Termékleíráson.

SK  VALTTI SUPER GUARD – Rozpúšťadlový impregnačný prostriedok, na ochranu vonkajšieho dreva, pripravený na použitie. Vhodný pre natieranie prvkov, ako sú: drevené fasády, okenné 
rámy, vchodové dvere, drevené ploty, prístrešky, altánky, zruby, terasy, okenice, zábradlia a pod. Odporúčaný ako základný náter. Účinná ochrana proti plesniam a modraniu 

dreva: huby Basidiomycota ktoré rozkladajú drevo, huby modrá škvrna. Chráni proti hmyzu, škodcom technického dreva. Používa sa pre drevo, ktoré nemá kontakt s pôdou alebo povrchovými 
vodami a podzemnými vodami. Produkt môže byť použitý len pre drevo určené pre použitie v 2. a 3. triede využitia, ktoré je pre vonkajšie použitie. Nepoužívať na drevo, ktoré majú priamy kontakt 
s potravinami alebo krmivom pre zvieratá alebo dlhodobom kontakte s pokožkou. Účinné látky: Obsahuje 3-jód-2-propinyl-butylkarbamát 5 g/kg, tebukonazol 2 g/kg, permetrin 
0,6 g/kg. Forma produktu: pripravený na použitie, rozpúšťadlový impregnačný prostriedok na ochranu surového aj opracovaného dreva. Typ užívateľa: Universálny, profesionálny, priemyselný. 
Výrobné číslo: pozri údaje na obale. Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby: viď na plechovke. Výrobca: TIKKURILA POLSKA S.A., 23 I. Mościckiego str, 39-200 Dębica, tel.: 
+48 14 680 56 00, fax: 48 14 680 56 01, Telefón: 801 88 99 65, web: www.tikkurila.pl.

SK  Obsahuje: uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, cykloalkány, Izoalkany, <2% aromatických látok. Nebezpečenstvo: Môže spôsobiť smrť pri požití a vniknutí do 
dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 3-jód-2-propinyl-butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Udržujte 

mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte obal alebo štítok výrobku po ruke. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do 
životného prostredia. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE.

HU  VALTTI SUPER GUARD – Használatra kész, oldószerbázisú impregnálószer kültéri fa felületek védelmére. Faszerkezeti elemek alapozó festésére alkalmas: fahomlokzatok, ablakkeretek, kültéri ajtók, kerítések, tárolók, kerti pavilonok, rönkházak, teraszok, redőnyök, korlátok, stb. 
Alkalmazási terület: Oldószerbázisú alapozó kültéri fa felületek védelmére fakárosító Bazídiumos gomba (Basidiomycota) és kékpenész ellen, illetve rovarok okozta fakárosodás ellen. Kizárólag talajjal, felszíni vízzel vagy talajvízzel nem érintkező fa felületekre hordható fel. A termék csak 

2-es és 3-as osztályú (kültéri alkalmazásra szánt) faanyagra hordható fel. Ne alkalmazza élelmiszerrel, takarmánnyal vagy bőrrel hosszan érintkező fa felületeken. Aktív hatóanyagok: 3-jód-2-propinil-butil-karbamát 5 g/kg, tebukonazol 2 g/kg, permethrin 0,6 g/kg. Szállítási állag: 
Használatra kész, oldószeres folyadék, új és használt fa felületek védelmére. Univerzális, szakemberek általi és ipari felhasználásra alkalmas. Gyártási szám: a kannán látható. Szavatossági idő: gyártástól számított 24 hónap. Gyártási idő: lásd a kannán. Gyártó: TIKKURILA POLSKA S.A., 39-200 
Dębica, I. Mościckiego utca 23. Tel: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, Call center: 801 88 99 65, Weblap: www.tikkurila.pl Forgalmazza: Dejmark Kft. 1097 Budapest, Gyáli út 27-29. Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu.

HU  Tartalmaz: szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos alkánok, <2% aromás. Figyelem: Lenyelés esetén vagy a légutakba kerülve halálos 
lehet. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 3-jód-2-propinil-butil-karbamátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva 

tartandó. Orvosi tanácsadás szükségessége esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét. Kerülje a termék környezetbe jutását. LENYELÉS ESETÉN: Hánytatni 
TILOS. Hívja fel azonnal a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon azonnal orvoshoz.

CZ  Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, <2% aromatických látek. Nebezpečí: Může způsobit smrt při požití a vniknutí do dýchacích 
cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci. Udržujte mimo 

dosah dětí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do 
životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.

RO  Conține: hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, alcani ciclici, <2% aromatici. Pericol: Poate fi letal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Toxic 
pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține 3-iodo-2-propinil-butil-carbamat. Poate declanșa o reacție alergică. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți ambalajul sau eticheta produsului la îndemână. Se va utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Se va evita 
dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: NU se va induce vomă. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.
PL Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5132/13
SK Číslo povolenia na biocídny výrobok: bio/82/D/16/CCHLP
HU Biocid anyag értékesítési engedély száma: OKBI-07036/2016

CZ Číslo povolení pro biocidní přípravek: MZDR 81106/2015/SOZ
RO Permis de comercializare a produselor biocide nr.: 3634BIO/08/05.17

Zalety produktu:
1. Skutecznie chroni przed grzybami i sinizną:
  • grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno
  • grzybami sinizny wtórnej

2. Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna
3. Chroni drewno przed niszczącym działaniem wilgoci
4. Skutecznie chroni drewno dzięki zwiększonej penetracji

5. Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu 
      obniża zużycie farb nawierzchniowych
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Earcup production tolerance ± 15mm

Handle earcups can be moved ±165mm left or right, but
 distance between the two earcups  must be the same 426mm !!
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TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. I. Mościckiego 23 
39-200 Dębica 
www.tikkurila.pl
Infolinia: 801 88 99 65
+48 22 310 95 55

 VALTTI® 

SUPER GUARD

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY DO DREWNA

Priming oil for exterior wood

PL  VALTTI SUPER GUARD – Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat 
gruntujący do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania 

elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia 
drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze itp. Produkt 
zalecany jako warstwa gruntująca. Przeznaczenie produktu: VALTTI SUPER GUARD to 
rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący do ochrony drewna do użytku zewnętrznego, 
do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno i grzybami 
sinizny wtórnej oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna 
niemającego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową i gruntową. Produkt może być 
stosowany wyłącznie do drewna przeznaczonego do stosowania w klasie użytkowania 
2 lub 3, tj. na zewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być stosowany do malowania drewna 
przeznaczonego do kontaktu z artykułami spożywczymi lub paszami oraz przeznaczonego 
do długiego kontaktu ze skórą. 

Zalety produktu:
1. Skutecznie chroni przed grzybami i sinizną:
  • grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno
  • grzybami sinizny wtórnej
2. Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna
3. Chroni drewno przed niszczącym działaniem wilgoci
4. Skutecznie chroni drewno dzięki zwiększonej penetracji
5. Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farb

nawierzchniowych

Przygotowanie podłoża: Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie 
plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni z pleśni zaleca się użycie Tikkurila Homeenpoistotabletti. 
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego 
wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Aplikacja: Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno 
przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać obficie na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną 
uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni 
uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę. Szare, niszczejące fragmenty drewna zeszlifować 
i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamarznięte. Zaleca się naniesienie VALTTI SUPER GUARD 
w ilości 154-160 ml/m2 w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności. Aplikować za pomocą pędzla, tamponu lub 
natrysku. Postępowanie z odpadami produktu: Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli 
to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane, celem ponownego użycia lub usunięcia. Utylizacja 
pozostałości produktu powinna być w każdym przypadku zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji 
związanej z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz lokalnych. Powstałe odpady o kodzie odpadów 
03 02 02* (Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne) lub 20 01 27 
(Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne) należy przekazać 
do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości 
przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami 
opakowaniowymi po produkcie: Opróżnione opakowania przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem 
tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w 
lokalnym urzędzie gminy. Kod odpadu: 15 01 10. Temperatura magazynowania i transportowania powinna 
wynosić od +5°C do +25°C. Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska: Drewno po 
obróbce należy przechowywać na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu 
przedostawaniu się substancji zawartych w produkcie do gleby lub wody. Drewno po obróbce produktem VALTTI 
SUPER GUARD powinno zostać pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym. Sposoby i środki usuwania 

skażenia produktem: Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść 
pojemniki z obszaru rozlania. Zbliżać się do miejsca wycieku od strony nawietrznej. Rozlany produkt należy zebrać za 
pomocą niepalnych substancji, takich jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić 
je w pojemnikach i przekazać do utylizacji firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie. Uwaga: 
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. Niezbędny 
czas wentylacji pomieszczeń: Nie dotyczy. Substancje czynne: 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian 
5 g/kg, tebukonazol 2 g/kg, permetryna 0,6 g/kg. Postać produktu: Gotowy do użytku, rozpuszczalnikowy 
środek w płynie do ochrony nowego, jak i używanego drewna. Rodzaj użytkowników: Powszechny, profesjonalny, 
przemysłowy. Numer serii: Patrz dane umieszczone na opakowaniu. Termin przydatności: 24 miesiące od 
daty produkcji. Data produkcji: Patrz dane umieszczone na opakowaniu. Ilość produktu w opakowaniu: 1 l. 
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa odtłuszczająco na skórę. Może spowodować 
podrażnienie oczu. Pierwsza pomoc: Wdychanie: Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić 
osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany 
personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej 
sztucznego oddychania usta-usta. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania 
objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania 
pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Spożycie: Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną 
osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli materiał został połknięty, a narażona osoba 
jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ 
wymioty mogą być niebezpieczne. W przypadku połknięcia, istnieje niebezpieczeństwo aspiracji – może 
wniknąć do płuc i spowodować ich uszkodzenie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów, 
głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Zasięgnąć porady medycznej. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć 
w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. 
Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. Kontakt ze skórą: Skórę należy myć dokładnie 
wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się 
objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed 
ponownym założeniem. Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą 
ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła 
kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. 
Zasięgnąć porady medycznej. Dokładniejsze informacje znajdują się w Karcie 
Technicznej Produktu. Podmiot odpowiedzialny: TIKKURILA POLSKA S.A., 
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 
680 56 01, infolinia: 801 88 99 65, strona internetowa: www.tikkurila.pl, telefon 
alarmowy: +48 12 411 99 99 (czynny całą dobę).

Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% 
aromatycznych. Niebezpieczeństwo: Połknięcie i dostanie się przez drogi 
oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. 
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać 
wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5132/13
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