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SARPECO 910 
HOUTBESCHERMINGSMIDDEL (TP8) VOOR INDUSTRIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK 

Toelatingsnummer Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu: 2113B 
 

Houtrestauratie, houtbehandeling en zwambestrijding 
 

Eigenschappen 
 
 

• Micro-emulsieconcentraat verdunbaar met water 
 

• Preventieve behandeling: 

o Zwamwerend voor basidiomyceten (kubisch rot en vezelrot) 

o Insectenwerend voor huisboktor, kleine klopkever, spinthoutkever … en werkzaam tegen termieten 
 

• Curatieve behandeling : 

o D1 procédé: curatieve effectiviteit ten opzichte van de houtborende insectenlarven (o.a. huisboktor) 

o D2 procedé: curatieve effectiviteit ten opzichte van huiszwam (Serpula lacrymans), kelderzwam, droog rot,...  
 

• Gebruiksklasse 1, 2, 3 (EN 335) 

 

Actieve stoffen 
 

Permethrin (CAS 52645-53-1) : 0.99% m/m (9.90g/l) 

3-Jood-2-propynylbutylcabamaat (CAS 55406-53-6) : 0.73%m/m (7.30g/l) 

Propiconazool (CAS 60207-90-1) : 0.75%m/m (7.50g/l) 

Tebuconazool (CAS 107534-96-3) : 0.76%m/m (7.60g/l) 

  

Dosering en verdunning 
 

Het concentraat mengt gemakkelijk met water. Bereiding van de impregneervloeistof door licht roeren of agitatie 

aanbevolen. 

   

Toepassing en verbruik preventief 
 
 

• Preventief (strijken, drenken, besproeien) D1 houtinsecten, naaldhout: 

10 L Sarpeco 910 + water 90 L = 10 %, verbruik: 15 à 20 L gebruiksklaar /m³ 
 

• Preventief (strijken, drenken, besproeien) D1 houtinsecten, loofhout: 

20 L Sarpeco 910 + water 80 L = 20 %, verbruik: 15 à 20 L gebruiksklaar /m³ 

 

Toepassing en verbruik curatief 
 

• Curatief (injectie, dubbel besproeien) D1 houtinsecten: 

35 L Sarpeco 910 + water 65 L = 35 %, verbruik: 300 ml gebruiksklaar /m² 
 

• Curatief (injectie, dubbel besproeien) D2 huiszwam of kelderzwam: 

5,5 L Sarpeco 910 + water 94,5 L = 5,5 %, verbruik: 500 ml gebruiksklaar /m² 

(of 1 L Sarpeco 910 + water 17 L) 
 

Het verbruik is afhankelijk van het toegepaste procédé (soort, secties, toepassingsmethode). 

 

Fixatie 
 

Minimum 4 uren na afdruipen (onder afdak) als onderdeel van een preventieve behandeling. 

 

Drogen 
 

24 à 48 uren onder afdak in geventileerde atmosfeer – behandeld hout mag niet worden blootgesteld aan weersinvloeden 

vooraleer het zijn gebruiksvochtgehalte heeft bereikt. 
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Afwerking 
 

Een afwerkingslaag of lak is verplicht voor de bestendigheid van behandeld hout in klasse 3 (extern). 

Compatibel met elk type afwerking (beits, verf, lak, ...). 

 

Belangrijk 
 

• Gebruik het reinigingswater van de productverpakking voor de bereiding van de werkoplossing. 

• Aanbevolen vochtgehalte van het te behandelen hout: beneden 50%. 

• Vooraf testen voor het gebruik op tropische houtsoorten en tanninerijke houtsoorten. 

• Profileringen en houtdoorsneden moeten medebehandeld worden ter vrijwaring van de doeltreffendheid van de 

behandeling. 

• Het effect van de behandeling is onmiddellijk en is optimaal na fixatie. 

• Bevroren houtstukken niet behandelen / bijenkorven niet behandelen. 

• Het product niet toepassen op hout in contact met voedingsmiddelen. 

• Hout na de behandeling moet worden opgeslagen onder een afdak of op een ondoordringbare harde 

ondergrond om rechtstreekse verliezen naar de bodem of water te voorkomen. 

• Verliezen moeten worden verzameld voor hergebruik of verwijdering. 

  

Beschermingsmaatregelen 
 

• Handen: latex, PVC, of nitrilrubberhandschoenen 

• Gezicht/ogen: integrale veiligheidsbril, masker met filter. 

• Huid: aangepaste werkkledij en –schoenen 

 

Veiligheidsmaatregelen 
 

• Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

• Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

• Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

• Voorkom lozing in het milieu. 

• Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 

• BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 

• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. 

• Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

• Gelekte/gemorste stof opruimen. 

• Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale wetgeving. 

  

Opslag van het product 
 

• Stockering op voorbehouden opslagplaats. 

• Hergebruik na ontdooien mogelijk (oproeren indien nodig). 

 

Opmerkingen 
 

• Na gebruik grondig reinigen met water van apparatuur en materiaal. 

• Ledige verpakkingen niet hergebruiken. 

• Gebruik biociden veilig. 

• Lees voor gebruik eerst het etiket en de product informatie. 

• Vervaardigd in Frankrijk EMB N°24-194B. 

 

Verpakking 
 

5 liter (art.nr. 31207) en 25 liter (art.nr. 31208). 

LP 08-10-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


