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SANIXYL

Přípravek k hubení škůdců a hub

Chrání a léčí napadení hmyzem a houbami.

Insekticid a fungicid na vodní bázi.

Vyvinutý k ochraně proti termitům a modrým 

skvrnám plísně.
(1)Účinný až 10 let .

Interiér: svisle a vodorovné plochy – obložení, 
schody, nábytek, …

Exteriér: svisle a vodorovné plochy – obložení, 

okna a dveřní rámy, …

Dřevo v dobrém stavu nebo již napadené:

Ochrana:

Hmyz: tesařík, červotoč, hrbohlav, termit
(2)Plísně a zabarvení modrými plísněmi .

Léčba:
(3)Hmyz: tesařík, červotoč, hrbohlav, termit 

Likviduje všechen hluboce se zavrtávající hmyz a 

zabraňuje novému napadení.

OBSAHUJE:

Cypermethrine < 0,10 % n/m                Propiconazole < 0,05 % m/m

IPBC < 0,05 % n/m                                 Tebuconazole < 0,05 % n/m

Rozpouštědla: voda

Skladovatelnost: 3 roky v originálním neotevřeném balení

Velikost balení: 1l, 2.5l, (10l na objednání)

Barevný odstín: průhledný

Doba schnutí: Úplné schnutí: 24-48 hodin (Doba schnutí 

záleží na absorpci podkladu a podmínkách 

schnutí – teplota a vlhkost.) 

Kompatibilita: Jakýkoliv jedno nebo dvousložkový 

finální nátěr.

Obecné informace:

Povrchy musí být zcela čisté, suché (max. 18% vlhkosti) a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích 

nátěrů. SANIXYL® se může aplikovat pouze na holé dřevo. VŠECHNY ostatní finální nátěry musí být zcela 

a důkladně odstraněny. Veškeré napadené dřevo které je již zničeno by mělo být vyřezáno a opraveno vhodným 

postupem na opravu dřeva nebo novým kusem vhodného dřeva. Všechny původní i nové  části dřeva je potřeba 

ošetřít produktem SANIXYL®.

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA

Původní dřevěné povrchy:

Pro zlepšení penetrace obrousit povrch smirkovým papírem zrnitosti 100. Poté povrch oprášit. Na takto připravený 

povrch aplikujte SANIXYL®.

Zvětralé dřevo (neošetřené):

Dřevo, které zvětrávalo déle než 6 měsíců nebo dřevo, které zešedlo, by mělo být očištěno pomocí produktů 

NET-TROL®*, aby se odstranila všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty před aplikací 

produktů SANIXYL® (terasy, fasády, zahradní nábytek...).

Jednoduchý k aplikaci. Skvělá penetrace.

Připraven k použití. Průhledný. Slabý zápach.

Na vodní bázi – nehořlavý.

Chrání třídy 1, 2 a 3A.



BEZPEČNOST:

Olejem ošetřené povrchy:
Interiér: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.
Exteriér: Všechny oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto 
očištěný povrch neutralitovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací produktů SANIXYL®.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnace proti vodě …): 
Interiér: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.
Exteriér: Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* 
a takto očištěný povrch neutralitovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací produktů SANIXYL®.
Jiné finální nátěry: tj. dvousložkové epoxidy, uretany, …: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.

Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin, keřů, 
atd. Nanášet při teplotě +5°C až +35°C. Nenanášet na 
přímém slunci a na horké povrchy. Před použitím 
nádobu dobře protřepat nebo promíchat. Neředit. 
Svislé obložení má být natíráno od shora dolů. Při 
aplikaci zahradním rozprašovačem nastavit trysku tak, 
aby se netvořila mlha. Po nástřiku vždy ještě použít 
štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a 
jednotnosti pokrytí. Nepoužívat SANIXYL® blízko 
zdroje tepla. Neošetřovat úly.

Před použitím produktů SANIXYL® na dřevo 

listnatých stromů – dub, kaštan, jasan, … se na nás 

obraťte pro získání dalších informací a rad.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol.cz
www.owatrol.cz

2Preventivní: 5 m /l
2Léčebná: 3 m /l

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na 
metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti 
povrchu.

Očistit všechny nástroje a pomůcky mýdlem a vodou.

Chránit před mrazem a vysokými teplotami.
Pokud SANIXYL® zamrzne, pro navrácení 
konzistence a účinnosti protřepat nebo zamíchat.
Skladovat pouze v původním balení.

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu 
byla pečlivě zkontrolována.

OWATROL  INTERNATIONAL není schopen 
garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou 
podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro 
další rady a  informace, prosím, kontaktujte naše 
technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com 
nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše 
uvedené informace jsou platné k datu vystavení. 
Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto 
dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených 
na etiketě a v technickém listu.

Uchovat mimo dosah dětí. S odkazem na bezpečnostní 
listy, které jsou k dispozici na info@owatrol.cz a text 
uvedený na štítku.

Duben 2012 /*Stejný výrobce

(1)
S použitím v souladu s bezpečnostními listy a  stávajícím 
kodexem, SANIXYL® prokazuje preventivní, insekticidní 
účinnost až 10 let.

(2)
Na již napadeném dřevu.

(3)
Při ošetřování dřeva napadeného termity by měla být práce 
provedena kvalifikovaným profesionálem s použitím TMU 84.

Štětec.

Zahradní rozprašovač.

Tlakové vstřikování.

Namáčení.


