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Sinesto® B 
 
 
Środek ochronny do czasowej , zapobiegawczej ochrony tarcicy i palet drewnianych    
przed sinizną i grzybami przebarwiającymi drewno  
 
 
 

1. Zastosowanie  

Przeznaczenie  Do ochrony tarcicy na obszarach o umiarkowanym lub tropikalnym klimacie. 

Metody aplikacji Malowanie, zanurzanie  lub tunel natryskowy w zamkniętych urządzeniach  

Stosowane stężenie  6,0 -  -8,0 % (metoda zanurzeniowa), w zależności od czasu trwania procesu 
ochronnego, rodzaju drewna i warunków lokalnych  

 

Moment zastosowania  Zabezpieczenie dłużyc powinno nastąpić w tartaku bezpośrednio po ścięciu i 
przetarciu. Prawidłowe zastosowanie pozwoli uniknąć sinizny i pleśnienia.  

 

2. Opis produktu 

Postać handlowa   

Płyn rozpuszczalny w wodzie koncentratu środka ochrony drewna 

Produkt i roztwór : kolor lekko żółtawy  , słaby zapach własny 

Gęstość ca. 1,07 g/cm³ (przy  20 °C) 

Wartość pH ca. 13  

Oznakowanie  

 

C – Żrący            N – Produkt szkodliwy dla środowiska  

Substancje czynne   

14,00 % chlorek trójmetyloalkiloamonowy 

 5,20 % czteroboran dwusodowy pięciowodny  
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3. Przygotowanie roztworu  

Stężenie roztworu  6 – 8 % (Metoda zanurzeniowa) 

W szczególnym przypadku określa się wymagane stężenie środka ochronnego 
poprzez próby lub zasięgnięcie porady w dziale doradztwa technicznego. 

Przygotowanie roztworu  Aby otrzymać roztwór 6- 8 % -owy należy 6– 8 kg Sinesto ® B wymieszać 
równomiernie w 94 - 92 kg wody. Sinesto ® B jest w każdym stosunku 
mieszalny w wodzie. 

Wnikanie  150 ml  6%  - owego roztworu na 1 m² powierzchni drewna   

Jednym litrem koncentratu, stosując 6%-owe stężenie roztworu można 
zabezpieczyć ok. 110  m²  ( 1-2 m³) drewna                                                             

Określenie stężenia  Określenie substancji czynnej w zakładzie, przy pomocy zestawu pomiarowego  

Czyszczenie urządzeń  Natychmiast po użyciu przemyć wodą  

 

4. Wskazówki dot. magazynowania środka ochrony drewna  

Ogólne  Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach tak, aby osoby 
nieupoważnione, szczególnie dzieci nie miały do produktu dostępu.  

Należy przestrzegać zasad dotyczących składowania płynów stanowiących 
zagrożenie dla wód tzn. należy uważać, aby środek ochrony drewna nie 
przedostał się do ziemi, wód gruntowych, powierzchniowych  

Odporność na  mróz  Produkt przechowywać w temperaturze między 5º C a 30º C.  

W niskich temperaturach (< 5 °C) może dojść do wytrącenia boraksu , który  
może  być, poprzez ogrzanie  i  mieszanie, rozprowadzony w roztworze, bez 
uszczerbku dla ochronnego działania produktu.  

Zaleca się w czasie magazynowania chronić przed mrozem.  
 

Okres  składowania  Minimum 2 lata, przestrzegając zasad prawidłowego magazynowania w 
oryginalnych nie otwartych pojemnikach 

 

5. Zaimpregnowane drewno  

Składowanie  Podczas całego procesu składowania w zakładzie impregnacyjnym, należy 
zadbać, aby żadne składniki środka ochronnego nie przedostały się do gleby. 

W czasie zabezpieczania deski ułożyć na przekładkach z zachowaniem 
odstępów.  
Ułożone na przekładkach drewno chronić przed deszczem.  

Czas schnięcia  W zależności od warunków składowania i warunków atmosferycznych jednakże, 
co najmniej 24 godziny.  

Dodatkowe 
zabezpieczanie  

Powstałe na zaimpregnowanym drewnie pęknięcia ponownie zabezpieczyć.  
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6. Wskazówki ogólne 

Ostrzeżenia i wskazówki 
związane z użyciem 
środka  

Próby laboratoryjne i techniczne wykazały, że dwuskładnikowe powłoki żywicy 
epoksydowej pokrywające zwykłą stal posiadają są wystarczająco wytrzymałe w 
kontakcie z roztworem Sinesto ® B.  
Ponieważ w handlu znajduje się wiele lakierów z żywicy epoksydowej, 
wymagane jest w każdym przypadku sprawdzanie właściwości.  
Z uwagi na właściwości korozyjne roztworów wodnych nie należy rezygnować z 
powłoki ochronnej.  
 
Nie można wykluczyć niewielkiego nalotu grzybów przebarwiających drewno, 
głównie z powodu silnych różnic stopnia zagrożenia, mimo zachowania 
zalecanego stężenia roztworu.  

W czasie stosowania środka należy przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa pracy, zgodnie z oznakowaniem opakowania.  
 
Środki ochrony drewna należy stosować z zachowaniem powszechnie 
przyjętych zasad ostrożności.  

 
 

Środki ochrony drewna mogą być rozpylane i natryskiwane tylko w urządzeniach 
stacjonarnych.  
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Miejsca na skórze i okolice oczu, 
które zostały narażone na kontakt ze środkiem lub jego roztworami, należy 
natychmiast zmyć wodą.  
 
Roztworami nie mogą być napełniane pojemniki na jedzenie i napoje.  
 
Metale pozbawione stali należy chronić przed kontaktem z roztworami. Nie 
można roztworem środka zraszać roślin.  
 

 
Ta informacja i wszystkie następne porady techniczne w mowie i piśmie i poprzez doświadczenia 
odzwierciedlają stan naszej obecnej wiedzy i są ważne z materiałami wyłączającymi odpowiedzialność 
cywilno-prawną, zawartymi na naszej stronie internetowej www.wolman.de 
 
 
Biuro w Warszawie: Bastex Sp.  z o.o. ul. Krzywickiego 34, Telefon: 0 22 622 36 29 , FAX: 622 24 78 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony drewna stosuj z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem zawsze zapoznaj się z 
oznakowaniem i informacją o produkcie.  

http://www.wolman.de/

