
 
 

 

Dokumentum: T_Belocid_Plus_1HU.docx Felülvizsgálat: 2 
Felülvizsgálat dátuma: 2022.04.04. 

 

  

 

 

TERMÉKAZONOSÍTÓ    

Belocid plus 

LEÍRÁS   

A Belocid plus egy fejlett, vízbázisú hatóanyag faanyag kezelésére és védelmére 

rovarok és gombák ellen.   

ÖSSZETÉTEL    

Biocidek, víz, adalékanyagok.  

TULAJDONSÁGOK    

 Megjelenés:  Átlátszó oldat,   

 Szín:  Enyhén sárga; a termékkel kezelt fa színtelen, így bármilyen színű 

páccal fedhető, 

 Sűrűség:  kb. 1,01 g/cm3. 

A termék kémiai gyógyhatása védi a faanyagot a biológiai kártevők (gombák és 

rovarok) ellen. Beszívódik a faanyagba és a gombákra és rovarokra mérgező réteget 

képez benne. A réteg vastagsága attól függ, milyen mélyre hatol be a Belocid plus a 

faanyagba, a faanyag fajtájától és minőségétől, szárazságától, illetve a használt szer 

mennyiségétől. 

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK   

A Belocid plus hatékonysága maradéktalanul eleget tesz az EN 113, EN 152-1, EN 

118, EN 46, EN 370 és EN 1390 európai szabványnak. 

BELOCID PLUS 
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Olyan faanyag védelmére használja, melyben már megjelentek a kártevők. Ezek 

rovarok vagy a fa nedvessége miatt megtelepedett gombák. 

Lakóterekben általában nem javasoljuk a Belocid plus használatát. 

Csak kis felületeken (ablakok, ajtók stb.) használható, és olyan nedves 

helyiségekben, ahol nem tartózkodnak huzamosabban (alagsorok, fürdőszobák 

stb.). 

Ebben az esetben a faanyagot még valamelyik biocidet nem tartalmazó pácunkkal 

vagy lakkunkkal is védje (Lasur, Toplasur UV Plus, Exterier, Interier, Tophybrid), így 

megakadályozva a közvetlen érintkezést a védett felülettel. Természetesen ügyeljen 

arra, hogy csak kellően száraz faanyagra vigye fel a pácot vagy lakkot. 

Ha lakóterekben szeretné használni, előtte kérjen tanácsot a Belinka 

Tanácsadószolgálat egy tagjától.  

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE 

A védendő faanyagon nem lehetnek régi pácmaradványok, szennyeződés vagy por, 

és legyen légszáraz. A fentiek akadályozzák a szer beszívódását a faanyagba.   

Ha a faanyagot házicincér támadta meg, ami az ovális, 8-10 mm átmérőjű 

nyílásokból látható, az erősen megtámadott faanyagot vésse ki és égesse el. A 

levésett faanyag helyét drótkefével és porszívóval tisztítsa meg, majd vonja be 

Belocid plus hatóanyaggal. A környező faelemeket, melyeken nem látható fertőzés, 

szintén vonja be Belocid plus hatóanyaggal.    

Ha a faanyagot más kis rovarok támadták meg, általában nem lehet kivésni, mert a 

lárvák által készített lyukak és járatok a faanyag teljes keresztmetszetét behálózzák. 

Ebben az esetben a faanyagot alaposan impregnálja Belocid plus hatóanyaggal.   

Ha fagombák jelennek meg, azt tanácsoljuk, hogy kérjen tanácsot a Belinka 

szakértőjétől, mivel a restauráló kezelés jóval bonyolultabb. 

A FELVITEL MÓDJA   

A Belocid plus használatra kész, ne hígítsa. Felhasználás előtt keverje fel, majd 

bevonással, bemártással, csorgatással vagy a rovarok járataiba, illetve a faanyag 



 
 

 

Dokumentum: T_Belocid_Plus_1HU.docx Felülvizsgálat: 2 
Felülvizsgálat dátuma: 2022.04.04. 

 

alapos impregnálásához készített furatokba öntve alkalmazza. Azt javasoljuk, hogy a 

nagyobb méretű elemekbe (pl. tetőgerendákba) 30 cm-enként készítsen furatot.   

A munka befejezése után a helyiséget hosszú ideig alaposan szellőztesse.  

A permetezést nem ajánljuk, mert a cseppecskék a légzőszervébe vagy a 

környezetbe kerülhetnek. Csak erre a célra kialakított helyiségben, megfelelő 

védőfelszereléssel permetezzen.  

SZÁRADÁS 

A száradási idő a faanyag fajtájától, a hőmérséklettől és a faanyag nedvességétől, 

valamint a környezettől és a felhasznált szer mennyiségétől függ. A Belocid plus 

mélyen behatol a faanyagba, ezért a száradás két-három hétig is eltarthat. Három 

nap eltelte után Tophybrid, Lasur vagy Toplasur UV Plus termékünkkel, illetve a 

teljes száradás után egyéb bevonattal is kezelheti a faanyagot. Száradás közben 

biztosítson megfelelő szellőzést. 

KIADÓSSÁG  

A faanyag hatékony fedéséhez 200–300 ml/m2, illetve egy liter Belocid plus termék 

használatát javasoljuk 3–5 m2 faanyaghoz (egy vagy két telített réteg, a fa nedvszívó 

képességétől függően). 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA   

Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa. 

TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK   

Munka és száradás közben az aljzat, a védőszer és a környezet hőmérséklete 

legyen 15 °C fölött, de legalább 5 °C. A levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 

75 %-ot. Ne erős napsütésben vigye fel.  

A Belocid plus biocideket (rovarirtókat és gombaölőket) tartalmaz. A biocidek a 

termék helytelen használata esetén veszélyesek lehetnek az egészségére! Bár a 
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legfejlettebb és legbiztonságosabb biocideket választottuk, ügyeljen arra, hogy 

munka közben ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szerrel.   

Biocidtartalmú szereket csak előírás esetén használjon, illetve ha az adott esetben 

ez feltétlenül szükséges.  

KORLÁTOZÁSOK 

Ne használja élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagon.   

Szintén ne használja hálószobákban és más olyan kis helyiségekben, ahol 

huzamosabb ideig tartózkodnak, kivéve kis felületeken (pl. ablakok, ajtók stb.).  

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS    

A Belocid plus terméket szorosan lezárt, eredeti csomagolásban tárolja  

30 °C hőmérséklet alatt. Gyerekek ne férhessenek hozzá, és ne érintkezzen 

élelmiszerekkel és állateledellel. A terméket fagymentes helyen tárolja!  

A fel nem használt szert töltse kisebb (0,75 l-es) Belocid plus termékhez való 

edénybe. Más edénybe ne tegye, nehogy véletlenül összetévessze más termékkel. 

Kisebb mennyiségeket teljesen használjon fel.  

ELTARTHATÓSÁG   

Az eredeti, bontatlan csomagolásban levő terméket a csomagoláson megjelölt 

időpontig használja fel.  

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Belocid plus terméket ne öntse ki a csatornába, felszíni vízfolyásokba, illetve ne 

öntse ki a szabadban.   

Ez a szer veszélyes a vízi szervezetek számára. Amikor a faanyagot a szerrel 

kezeli, a munkaterület padlóját védje át nem eresztő műanyag fóliával, hogy a kifolyt 

szer ne jusson a környezetbe.  
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Az összes anyagot használja fel, hogy a faanyagot szükség esetén további 

bevonattal láthassa el. A csomagolást és a fel nem használt terméket különleges 

hulladékként kezelje.    

A hatóságok tudnak felvilágosítást adni, hogy egy adott országban hol találhatók 

begyűjtőközpontok.    

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK   

Tartsa gyerekektől elzárva.  

Csiszoláshoz használjon P2 porszűrőt.  

Használat és száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A termék 

használata közben ne egyen, igyon és dohányozzon.  

Ha a szemébe vagy a bőrére kerül, azonnal mossa le bőséges vízzel.  

SZABÁLYOZÁS   

A termékbiztonságra vonatkozó, munkabiztonsággal és a szállítás biztonságával 

kapcsolatos szabályozásról az anyagbiztonsági adatlapon talál információt. 

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓ     

További információt viszonteladóinktól kaphat, illetve látogassa meg honlapunkat: 

www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

  

A műszaki információ célja a felhasználók tájékoztatása a termék felhasználásának módjáról és műszaki sajátságairól. Bár a tanácsok hosszú távú 

tapasztalatokon alapulnak, ez nem menti fel a felhasználót az alól, hogy meggyőződjön arról, a termék alkalmas-e az adott esetben. Mivel a termék 

sajátosságait számos tényező befolyásolhatja, közte a faanyag fajtája, minősége, a felhasználás módja és körülményei, a felhasználó tapasztaltsága, a 

használat körülményei, nem tudunk felelősséget vállalni semmilyen, a termék használata során felmerült anyagi kárért. Kétség esetén hívja fel tanácsadó 

szolgálatunkat. 

 

http://www.belinka.com/

