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3787
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANTIBLU SELECT 3787 é concebido para oferecer uma protecção
eficaz contra fungos emboloradores e manchadores que atacam,
descoloram e degradam a madeira sem secagem. ANTIBLU SELECT
3787 apresenta-se em duas embalagens, A e B, que são utilizadas
em conjunto para maximizar o desempenho e a economia.
ANTIBLU SELECT 3787 Pack A contém uma mistura de três
fungicidas destinada a dar um amplo espetro de atividade.
ANTIBLU SELECT 3787 Pack B contém os co-formulantes para
assegurar uma cobertura e penetração eficazes do produto como
um todo. Ambos os pacotes se dissolvem em água para formar a
solução de tratamento. ANTIBLU SELECT 3787 não contém
quaisquer metais pesados ou fenóis clorados. ANTIBLU SELECT
3787 é adequado para aplicação tanto por imersão como em
contínuo.

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

SPECIFICATION
IPBC
Propiconazol
Tebuconazol

% w/w
7,92
4,00
2,00

ASPETO
Concentrados viscosos, cor de palha, solúveis em água.

VALIDADE
ANTIBLU SELECT 3787 tem um período de validade de 24 meses se
mantido fora da luz solar direta e a uma temperatura entre + 5 ° C
e + 25 ° C.

EMBALAGEM
Há três tipos de embalagem à escolha, todos de plástico:
Recipientes de 1000 kg para venda a granel
Tambores de 200 kg
Barris de 25 kg

ESTABILIDADE
Os concentrados do ANTIBLU SELECT 3787 do Pack A e do Pack B
são estáveis entre -15 ° C e + 35 ° C. Aconselha-se o
armazenamento fora da luz solar direta, nas embalagens originais.
Em nenhuma circunstância se aconselha que seja feita a mistura e
armazenamento dos Pack A e B do ANTIBLU SELECT 3787 antes da
diluição em água.

INFLAMABILIDADE
ANTIBLU SELECT 3787 não é inflamável, mas os recipientes
expostos ao fogo devem ser mantidos frios por aspersão com água.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS PRODUTOS
ANTIBLU SELECT 3787 não deve ser misturado com outros
produtos de prevenção do azulamento até que a compatibilidade
tenha sido testada e autorizada pela Arch Timber Protection.
Madeira tratada com produtos à base de cobre não deve ser
posteriormente tratada com ANTIBLU SELECT 3787
ou outros produtos ANTIBLU SELECT.
Se a madeira for tratada com um produto conservante antes do
tratamento com ANTIBLU SELECT 3787, consulte a Arch Timber
Protection para aconselhamento em relação a questões de
compatibilidade.

PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIE DE MADEIRA TRATADA
A madeira tratada não emite odor, nem apresenta alteração de cor
ou resíduos à superfície.

ASPETOS DO DESEMPENHO

ANTIBLU SELECT 3787 dará proteção contra ataques durante a
secagem, armazenamento e transporte. Numerosos ensaios de
campo foram realizados e confirmaram o excelente desempenho do
ANTIBLU SELECT 3787. Deve ser solicitado parecer à Arch Timber
Protection quanto às adequadas concentrações para cada
aplicação.

INSTRUÇÕES

MODO DE APLICAÇÃO
ANTIBLU SELECT 3787 é fornecido na forma de duas embalagens
concentradas que se dissolvem em água, sem necessidade de
aquecimento, de modo a formar uma solução de tratamento estável
pronta a usar. O produto pode ser aplicado por métodos de imersão
ou de dilúvio. A Arch Timber Protection pode fornecer mais
informações sobre métodos de tratamento adequados.

MISTURA
ANTIBLU SELECT 3787 Pack A é irritante para os olhos e para peles
sensíveis. ANTIBLU SELECT 3787 PacK B está classificado como
nocivo e corrosivo. Use roupas de proteção, nomeadamente
macacões impermeáveis, luvas de borracha sintética / PVC e
proteção para os olhos ao manusear estas embalagens de
concentrado.
Os concentrados devem ser doseados em sistemas fechados. A
Arch Timber Protection pode fornecer mais informações sobre
sistemas adequados de dosagem manuais e automatizados.

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA
A concentração de ANTIBLU SELECT 3787 Packs A e B, necessária
para fornecer a proteção desejada, vai depender de muitos fatores,
tais como tipo de madeira, condições de armazenamento,
configurações de empilhamento e clima. Será, portanto, específica
a concentração para cada situação e as necessidades de cada
utilizador.

GUIA DE TRATAMENTO
A madeira deve ser tratada mal seja serrada ou descascada. Como
acontece com todos os produtos anti-azulamento, ANTIBLU SELECT
3787 não é adequado como solução para madeira que já tenha sido
manchada.
O armazenamento de madeira tratada deve ser feito em local coberto
ou de uma maneira que impeça o contacto com o solo ou a água.
Tanques de cimento devem ser revestidos com um revestimento
aprovado antes de ser usados.
Mais informação encontra-se disponível na Arch Timber
Protection.

EQUIPAMENTO E HIGIENE
Os tanques de imersão devem estar em espaço coberto numa
área específica impermeável, capaz de conter o volume total do
líquido armazenado nos depósitos.
Uma limpeza regular dos tanques de imersão ajudará a evitar a
formação de serradura e resíduos que podem ser prejudiciais ao
desempenho do produto e podem contaminar a madeira.
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
Os recipientes vazios devem ser bem lavados e eliminados por
um método aprovado pela autoridade local de recolha de lixo,
tais como a incineração. Em muitos países da UE, é realizado um
serviço de recolha pelo fornecedor dos recipientes de 1000 litros.
A água da lavagem pode ser usada na elaboração de solução.
Os resíduos de madeira tratada devem ser eliminados por um
método aprovado pela autoridade local. O uso de aterros
sanitários ou incineração de resíduos de madeira tratada são
métodos apropriados para a sua eliminação.
Resíduos tratados não devem ser usados para fazer a cama aos
animais. Soluções concentradas e diluídas de ANTIBLU SELECT
3787 devem ser eliminadas como resíduos perigosos em
conformidade com os requisitos da autoridade local. Não queime
o concentrado.
Para mais informações sobre métodos de eliminação entre em
contacto com a Arch Timber Protection. Recomenda-se que sejam
seguidas práticas de minimização de resíduos.

CONTROLE DE QUALIDADE
Um método simples de teste “em duas etapas” está disponível
para medir a concentração de ambos os ANTIBLU SELECT 3787
Pack A e B no local. Recomenda-se que, diariamente, sejam
efectuados controlos no local pelo utilizador.

Além disso, uma amostra de solução de tratamento pronta a usar
deve ser enviada à Arch Timber Protection de dois em dois
meses. Isto irá permitir uma análise muito precisa da solução de
tratamento de forma regular.

ASPETOS DE SEGURANÇA E
SAÚDE

ANTIBLU SELECT 3787 destina-se a fornecer proteção à madeira
sem causar um perigo para o ambiente ou para aqueles que
utilizam o produto. Como com todos os biocidas, poderão ocorrer
situações perigosas, se não forem tomadas as devidas
precauções e procedimentos de segurança. Portanto, é
importante que sejam tomadas as seguintes medidas para
garantir que os riscos sejam minimizados. São apresentados
mais detalhes na respetiva ficha técnica de segurança.

MANIPULAÇÃO DO CONCENTRADO ANTIBLU SELECT 3787
O pack A é irritante para os olhos e para pele sensível. O Pack B
é classificado como nocivo e corrosivo.
Use vestuário de proteção adequado, nomeadamente macacão
impermeável, luvas sintéticas/ PVC e óculos de proteção quando
manipular embalagens de concentrado.
Os concentrados devem ser doseados em sistemas fechados para
evitar a exposição.

MANIPULAÇÃO DE SOLUÇÔES COM ANTIBLU SELECT
3787 DILUÍDO
Embora as soluções diluídas sejam menos perigosas do que na
forma concentrada, devem ser tomadas as mesmas precauções,
e ser usada a mesma roupa de proteção quando há qualquer
risco de entrar em contacto com a solução.

MANIPULAÇÃO DA MADEIRA TRATADA COM ANTIBLU
SELECT 3787
Os operadores devem usar roupas protetoras, avental
impermeável, luvas de borracha sintética/ PVC e proteção para
os olhos quando manipularem madeira recém tratada. Depois de
manipular madeira tratada, os operadores devem observar
medidas de higiene sensatas como lavar as mãos e roupas
contaminadas ou materiais de segurança.
Uma vez seca, a madeira tratada com ANTIBLU SELECT 3787 não
necessita de precauções especiais de manipulação.
A madeira recém-tratada deve ser armazenada em local coberto
ou numa área onde as emissões para o solo e para a água
possam ser evitadas.

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

PRIMEIROS SOCORROS DE EMERGÊNCIA
Estas recomendações aplicam-se a ambas as
embalagens.
CONTATO COM OS OLHOS: Lave imediatamente os olhos com
água corrente limpa durante pelo menos 15 minutos. Consulte
um médico e mostre esta ficha técnica do produto e a ficha
técnica de segurança.
CONTACTO COM A PELE: Remova roupa contaminada, lave a
pele com água e detergente suave. Consulte um médico se a
pele se tornar inflamada e mostre esta ficha técnica do produto e
a ficha técnica de segurança.
INALAÇÃO: Remova imediatamente a pessoa afetada para zona
de ar puro. Consulte um médico e mostre esta ficha técnica do
produto e a ficha técnica de segurança.
INGESTÃO: Procure assistência médica imediata e mostre esta
ficha técnica do produto e a ficha técnica de segurança.
No caso de ingestão acidental de ANTIBLU SELECT 3787, não
provoque o vómito. Enxague a boca com água, mas não engula.
Em seguida, beba água, sorvendo lentamente, e procure
imediatamente assistência médica.

EM CASO DE INCÊNDIO
Se os recipientes forem sujeitos ao fogo, mantenha-os frios, por
pulverização com água. Qualquer incêndio deve ser extinto com
químico seco, espuma ou neblina de água. NÃO UTILIZE JATO DE
ÁGUA. Se envolvido em fogo, ANTIBLU SELECT 3787
desprenderá vapores tóxicos e o pessoal na vizinhança deve usar
equipamento de respiração.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para mais informações contacte os Serviços ao Cliente da Arch
Timber Protection no endereço abaixo.

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire,WF10 2JT.
Tel: +44 (0)1977 714000 Fax: +44 (0)1977 714001
E-Mail: timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
www.archtimberprotection.co.uk
EM CASO DE EMERGÊNCIA TELEFONE 01235 239670 (24 horas).

™ ANTIBLU é uma marca registada da Arch Timber Protection.
Aviso: Embora tenha feito o possível para garantir que a informação contida neste documento é
precisa e fidedigna, a Arch Timber Protection não assume essa garantia e não aceita qualquer
responsabilidade quanto ao rigor desta informação.
A Arch Timber Protection actualiza a sua informação como e quando necessário. Assegure-se que
tem a informação atualizada.
A Arch Timber Protection é uma empresa da Lonza.

