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Arkusz Danych Technicznych 
 

 

Drew-Insect Forte 
Środek do zwalczania owadów już 

drążących w drewnie 
 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

DREW-INSECT FORTE niszczy  szkodniki drążące 
już w drewnie  poprzez  bezpośrednie  
oddziaływanie  substancji  czynnej  na  ich  układ  
pokarmowy.  Nie  powoduje  przebarwienia 
surowego drewna. Można również stosować do 
prewencyjnej ochrony drewna konstrukcyjnego. 

ZASTOSOWANIE: 

Środek do zwalczania owadów, technicznych 
szkodników drewna (bez termitów) już drążących w 
drewnie oraz do zabezpieczania drewna 
niezainfekowanego. Produkt  można stosować do 
drewna budowlanego i ozdobnego (starych mebli, 
ram obrazów, luster itp.). Przeznaczony do użycia  
w 1, 2 i 3 klasie użytkowania. Produkt  
przeznaczony  do powszechnego stosowania. 

SPOSÓB UŻYCIA:  

Produkt gotowy do użycia, dobrze wymieszać przed 
użyciem. Nanieść na drewno poprzez: min. 
dwukrotne malowanie pędzlem lub nanoszenie 
natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz., 
metodą kąpieli całych elementów przez zanurzenie 
i/lub wprowadzenie bezpośrednio w otwory 
żerowania owadów. Wilgotność drewna przed 
zabezpieczeniem max 25%. Drewno po 
zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na 
przekładkach przez min.48 godziny. Powierzchnie  

 

na których stosowano produkt mogą być powlekane 
powłoką po 24 godzinach. Pomieszczenia, w 
których zabezpieczono drewno preparatem, można 
oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu. 
Drewno użytkowane na zewnątrz powinno być 
pokryte powłoką w celu redukcji wpływu na 
środowisko. Do czyszczenia narzędzi używać 
benzyny ekstrakcyjnej. Stosować w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Do ochrony 
drewna przed ponownym zainfekowaniem należy 
stosować impregnat DREW-INSECT FORTE. 

Zużycie:   
zwalczanie - 200ml/m² drewna (wydajność - 5m²  
                      pow./1l) 
zabezpieczenie – 200ml/m² drewna (wydajność -  
                               5m² pow. /1l) 

DANE TECHNICZNE: 

Postać: ciecz; Barwa: bezbarwna do jasnożółta 
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników 
organicznych 
Agresywność korozyjna wobec stali: brak 
Rozpuszczalność: nie rozpuszcza sie w wodzie 
Pozwolenie nr 6567/16 na obrót produktem 
biobójczym. 
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PRZECHOWYWANIE: 

Preparat przechowywać w zalecanych zakresach 
temp.: 15 - 25°C, w suchych, wentylowanych 
pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i 
pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. 
Chronić przed mrozem. W transporcie zabezpieczyć 
przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i 
cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać 
zgodnie z przeznaczeniem. Zużyty produkt oraz 
opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów 
niebezpiecznych. Okres ważności produktu: 2 lata 
od daty produkcji. Data produkcji i numer serii 
podane na opakowaniu.  

BEZPIECZEŃSTWO: 

Zawiera: węglowodory C 10-13, n-alkany, izoalkany, 
cykliczne, <2% aromatycznych; 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe 
może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do 
środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież  
ochronną/ochronę  oczu/ochronę  twarzy. W 
PRZYPADKU  POŁKNIĘCIA:  natychmiast  
skontaktować  się  z  OŚRODKIEM  ZATRUĆ / 
lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zebrać 
wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. 
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio 
oznakowanych pojemników na odpady zgodne z 
krajowymi przepisami. Zawiera: permetrynę. Może 
powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: przepłukać 
zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z 
mydłem. Nie używać rozpuszczalników lub 
rozcieńczalników. Skonsultować się z lekarzem w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W  
kontakcie  z  oczami: chronić niepodrażnione oko, 
wyjąć szkła kontaktowe.  Zanieczyszczone  oczy 
przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 
min. Unikać silnego strumienia wody –ryzyko 
uszkodzenia rogówki. W przypadku spożycia: 
wypłukać poszkodowanemu usta, podać do picia 
0,5 l wody. Nie należy podawać niczego do ust 
osobie nieprzytomnej . Nie wywoływać wymiotów – 
ryzyko aspiracji produktu do płuc! Wezwać  lekarza,  

 

 

pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu 
drogą oddechową : w przypadku narażenia 
przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. 
Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów skonsultować się z 
lekarzem. Objawy zatrucia: W kontakcie z oczami: 
może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie, 
chwilowe  zaburzenia  widzenia. W kontakcie  ze  
skórą: zaczerwienienie,  swędzenie,  uczucie  
pieczenia,  możliwe wystąpienie  reakcji  alergicznej  
u  osób  szczególnie wrażliwych. Po połknięciu: 
możliwy ból brzucha, biegunka,  mdłości, wymioty z 
ryzykiem aspiracji do płuc, jeśli dojdzie do aspiracji 
może wystąpić chemiczne zapalenie płuc. Po 
inhalacji: możliwy ból głowy , uczucie zmęczenia, 
podrażnienie błon śluzowych gardła i nosa, katar, 
kaszel. Zawiera substancje czynne: Permetryna 
0,32g/100g  produktu. Znak rodzaju materiału 
wytłoczony na opakowaniu (metal). 

Informacje logistyczne 

opakowanie 
rodzaj 

opakowania 
opakowanie 

zbiorcze paleta 
500 ml puszka 6 szt. - 

1 l puszka 6 szt. - 

5 l puszka 2 szt. - 
 

Dystrybucja: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 

tel.: (25)685-30-67 
e-mail: farkom@farkom.pl 

www.farkom.pl 
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Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w 
broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych 
produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany 
produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego 
stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności 
oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem 
produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.
 


