XYLOFENE Profissional Multi Usos M 2000
Pronto Aplicar
MICROEMULSÃO

TRATAMENTO CURATIVO E PREVENTIVO Insecticida, Fungicida, Anti - térmitas. Incolor
Com difusor activo para uma penetração eficaz do produto.
DEFINIÇÃO
A ausência de solvente orgânico, confere ao
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar as seguintes
vantagens:
Sem risco de incêndio.
Odor agradável.
Não faz irritação ou alergia. Classificado
de não irritante e não sensibilizante.
Graças á sua fórmula activa que actua após a
aplicação.
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar apresenta
qualidades de penetração equivalentes ás
de um produto em solvente orgânico. Esta
fórmula inovadora possui um difusor activo
que permite aos ingredientes activos de
continuarem a penetrar no interior das peças
de madeira mesmo depois da evaporação
completa da água.
SITUAÇÃO DAS MADEIRAS EM OBRA
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar é
recomendado para o tratamento das madeiras
de interior e madeiras de exterior, atacadas
por insectos de larvas xilófagas, por térmitas e/
ou por fungos. É aconselhável no caso de
térmitas, fazer uma consulta a um profissional
( contactar Xiloquimica, que vos indicará o
contacto de um aplicador especializado
XYLOFENE )

XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar é um produto

de preservação insecticida, fungicida, antitérmitas e anti-azulamento destinado ao
tratamento preventivo e curativo por pincel,
aspersão e injecção das madeiras exteriores
e madeiras interiores.

Este produto é de uso directo

Compatível com os produtos de impregnação
e de acabamento tipo velaturas HELIOTAN,
vernizes ou tintas.
Como todos os produtos de tratamento, só
pode ser aplicado sobre madeiras isentas de
qualquer tipo de acabamento ( verniz,
velaturas, tintas ).

EFICÁCIA , SAUDE E AMBIENTE
A menção E.S.E. assegura eficácia, obtida
através do tempo e respeito das normas mais
restritas em matéria de saúde e ambiente.
EFICÁCIA:
Este produto é eficaz preventivamente contra
todos os insectos da madeira seca de larvas
xilófagas ( carunchos ) assim como contra
térmitas, ele é eficaz curativamente contra os
carunchos e as térmitas. Este produto é ainda
eficaz contra os fungos de podridão cubica e
fibrosa.
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar passou
com sucesso todos os controles de eficácia
segundo as seguintes normas;
Insecticida Preventivo:
NF X 41-528 (EN 46): contra os carunchos
grandes, válido contra os outros insectos de
larvas xilófagas.
NF X 41-539 (EN 118): Contra as térmitas.
Insecticida curativo:
NF X 41-527 (EN 370): eficácia curativa contra
carunchos pequenos.
NF X 41-530(EN 22): eficácia contra
carunchos grandes.
NF X 41-539 (EN 118): este teste qualifica também
a eficácia preventiva e curativa contra Térmitas.

Fungicida:
O grau de eficácia foi determinado segundo a
seguinte norma:
NF X 41-552 (EN 113): contra todos os
fungos de podridão cubica e fibrosa.

Durabilidade do produto aplicado:
Os controles de eficácia insecticida e
fungicidas preventivos foram efectuados
depois de provas de envelhecimento
acelerado:
NF X 41-572 (EN 73): prova de evaporação.
NF X 41-570(EN 84): prova de deslavagem.

Classes de risco: 1.2.3. ( para madeiras de
fraca secção < 27 mm ).
SAUDE E AMBIENTE:
XYLOFENE M2000 está conforme as
exigências em matéria de saúde e de
ambiente.

CARACTERISTICAS
EMULSÃO
INSECTICIDA:Cipermetrina
FUNGICIDA:Propiconazole-IPBC-Azaconazole
Não inflamável.
Ponto de inflamabilidade: > 100ºC.
Densidade: 1.000+/- 0,02.
PH: 6,5 a 7,5.
Guardar o produto ao abrigo do gelo.
Armazenamento: manter o local a uma temperatura de pelo menos 10ºC.
Se a emulsão estiver guardada durante um certo tempo, recomenda-se agitar antes da
utilização
A emulsão gela a partir de –5ºC.
Acondicionamento: bidons 1LT/5Lts.
Garantia de 10 anos: Efectuado dentro das regras o tratamento pronto a aplicar oferece uma
eficácia insecticida e fungicida de 10 anos.

MODALIDADES DE EMPREGO
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar

1. Preparar a madeira: decapar os
acabamentos. O estado da superfície deve
estar limpo e seco.
2. Sobre madeiras sãs: agitar antes de
qualquer utilização. Aplicar sobre todas as
superfícies com 2 demãos por pincelagem
ou aspersão.

Para a realização de um tratamento com
eficácia o Xylofene M2000 Pronto Aplicar
deve ser aplicado sobre todas as faces da
madeira, assim como nos cortes e nas
extremidades.
Em consequência é indispensável utilizar
todos os meios que permitam chegar ás partes 3. Sobre as madeiras atacadas: Sondar,
escondidas contaminadas.
desbastar e escovar as peças atacadas.
Aplicar sobre a madeira seca e isenta de
Substituir as peças que não ofereçam
qualquer acabamento.
resistência. Injectar em profundidade os
Taxa de humidade entre 8 e 18%.
barrotes e os elementos de forte secção
(vigas mestras) insistindo sobre as partes
encastradas e as uniões. Aplicar sobre
todas as superfícies com 2 ou 3 demãos
por pincelagem ou aspersão.
Material:
Pulverizador hortícola.
Pincel.
Material de injecção.
CONSUMO
Tratamento preventivo:
1 litro = 5 m²

Tratamento curativo:
1 litro = 3 m²

INCIDÊNCIA DO TRATAMENTO SOBRE A MADEIRA
Coloração e odor:
Subida de Taninos:
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar não confere Fazer um teste prévio para as madeiras
à madeira nem coloração particular, nem odor exóticas, se existir aparecimento de taninos
residual.
à superfície é fortemente aconselhado
Tempo mínimo de secagem: 48 horas.
aplicar acido oxalico diluido entre a 10 a 20%
Em caso de injecção: secagem completa: 3 a 4 Acabamentos:
semanas.
Depois do tempo necessário para a
Não tratar os móveis acabados, forros secagem- cerca de 48 horas em atmosfera
embutidos ou folheados.
ventilada (*)- as madeiras podem ser
Fazer um teste prévio para os pavimentos.
pintadas ou envernizadas com os produtos
Tratamento térmitas: seguir os métodos de de acabamento habituais.
aplicação para as térmitas.
Não aplicar um acabamento filmogéneo, tipo
Tratamento por injecção: aplicar um mínimo de verniz, antes de uma semana.
20ml de produto pronto a aplicar por furo.
Não diluir o produto.
Tratar as madeiras em contacto com outras (*) Este intervalo pode variar consoante as
madeiras, uniões e zonas encastradas na condições ambientais (temperatura e
alvenaria.
higrometria) e segundo a natureza dos
acabamentos. Este valor é dado a titulo
indicativo.

RECOMENDAÇÕES
É necessário respeitar as regras elementares
de higiene e segurança.
Manter fora do alcance das crianças.
Não respirar gases/ vapores.
Utilizar luvas apropriadas e óculos de
protecção.
Usar fatos impermeáveis.
Usar máscara com filtro contra vapores e
solventes orgânicos.
Utilizar somente em zonas bem ventiladas.
Conservar longe de alimentos e bebidas bem
como as dos animais.
Não comer, beber e fumar durante a utilização.
Em caso de ingestão consultar de imediato um
médico( se possível mostrar o rótulo).

Precauções de emprego:
Não derramar nos esgotos ou cursos de água.
Não reutilizar a embalagem depois do
emprego do produto.
Não tratar as colmeias
Proteger do gelo.
Produto não inflamável.
Consultar a ficha de dados de segurança para
informações mais completas.
ATENÇÃO:
Todos os revestimentos presentes na
superfície das madeiras deverão de ser
eliminados antes da aplicação do
XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar

Esta ficha técnica tem como objectivo informar os nossos clientes sobre as propriedades e
características deste produto. Conselhos fundados nos ensaio realizados nas condições de
utilização conforme as normas convencionais em vigor. As nossas recomendações de
utilização não têm senão um valor indicativo e não serão de qualquer forma mais importantes
que uma preconização específica, adaptada à natureza e ao estado de uma obra a realizar. Os
nossos clientes deverão assegurar-se, antes de qualquer aplicação que a presente ficha não
foi modificada por uma edição mais recente que tome em conta outros dados técnicos novos.
Edição Junho 2001: Anula e substitui qualquer ficha anterior relativa ao mesmo produto.

Produzido por: DYRUP, S A

Distribuido por: XILOQUIMICA, LDA.

Rua Alfredo Keil, nº17 Monte Abraão
2745-318 Queluz
TEL: 214362818/9 FAX:214362811
E-mail: administracao@xiloquimica.com

