
 

ADLER Wurmex                                                         96350 
  

Opis Wodorozcieńczalny środek ochrony drewna do prac 
amatorskich i rzemieślniczych do zwalczania 
szkodników drewna w zastosowaniach wewnętrznych i 
zewnętrznych.  
 

Szczególne właściwości Zwalcza szkodniki w ilości ok. 350 ml/m2. Zapobiega 
rozwojowi owadów w ilości ok. 250 ml/m2.   
 
Składnik czynny (Ib – owadobójczy) 
0,099 % Cypermetryna 
 
Cypermetryna działa selektywnie tylko na owady 
szkodzące. 
 

Zastosowania ADLER Wurmex nadaje się do wszystkich wyrobów 
drewnianych, w których trzeba zwalczyć owady lub 
ochronić je zapobiegawczo przed owadami, takich jak 
wiązania dachowe, schody, meble.  
Środkiem ADLER Wurmex nie wolno traktować 
wyrobów drewnianych służących do przechowywania 
paszy i żywności. 
 

Metoda nanoszenia Pędzlem, przez zanurzenie lub wprowadzanie do 
wywierconych otworów. 
W celu wprowadzenia potrzebnej ilości składnika 
czynnego do drewna konieczne jest 2 – 3 krotne 
naniesienie. 
 

Przygotowanie podłoża Usunąć stare powłoki i silnie zaatakowane warstwy 
drewna, które już straciły wytrzymałość (wycięcie). 
 

Lakierowanie powierzchni Jeżeli wyrób jest stosowany wewnątrz pomieszczenia, 
np. boazeria, to zalecamy polakierowanie go 
produktami wodorozcieńczalnymi, jak np. ADLER 
Innenlasur. 
 

Rozcieńczalnik Woda; dostarczany jest w formie gotowej do 
przerabiania. Rozcieńczanie obniża efektywność 
działania. 
 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu lakierowanego 

Nie poniżej + 10°C 
Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura 
opóźniają suszenie. 
 

Wydajność (na jedno naniesienie) ok.100 ml/m2 przy nanoszeniu pędzlem 

Czas suszenia  
(Temperatura pomieszczenia 20°C) 

Nadaje się do lakierowania po ok. 12 godz. 
 

Narzędzia pracy Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. 
 

01-05    Ciąg dalszy na stronie następnej 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, ++43-5242/6922-450 

 



Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub  użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu, dlatego też zalecamy 
wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją 
ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 
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Wielkości pojemników Butelka z nasadką do wtryskiwania do otworów: 100 ml 
Pojemnik blaszany: 750 ml, 5 l 
 

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed 
mrozem 
 

Trwałość 1 rok  w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 
 

Dane BHP 
 

Przestrzegać wytycznych do stosowania środków 
ochrony drewna i zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki! 
 
Środki ochrony drewna zawierają biocydy do ochrony 
przed grzybami i / lub owadami. Należy je zatem 
stosować wówczas, gdy jest wskazana ochrona drewna 
lub w razie potrzeby w pojedynczych przypadkach. Nie 
stosować na dużych powierzchniach w 
pomieszczeniach wewnętrznych, w żadnym wypadku w 
pokojach mieszkalnych lub sypialniach. Nie wolno ich 
stosować w pomieszczeniach, w których pozyskuje się, 
wytwarza, przechowuje lub sprzedaje  żywność lub 
paszę dla zwierząt. 
 
Nie stosować do drewna, które ma być wbudowane do 
uli lub wyposażenia sauny, ani na drewno, które ma 
pozostawać przez dłuższy okres czasu w kontakcie 
z ziemią lub wodą.  
 

 


