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TEKNOL S 6005-00 
Træbeskyttelsesmiddel til vakuumimprægnering 

 

 
TEKNOL S 6005-00 er et industrielt imprægneringsmiddel til behandling af udendørs træværk over jord i 
risikoklasse 2-3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og døre. 
 
Produktet beskytter træoverfladen og det imprægnerede område mod svampe, der ødelægger træet eller 
misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt. 
 
TEKNOL S 6005-00 minimerer farveforskelle ved efterfølgende transparente overfladebehandlinger. 
 

TENISKE DATA 
 
Bindemiddel:  Syntetisk bindemiddel 
 
Opløsningsmiddel: Petroleumsbaseret (aromatindhold < 1 %) 
 
Flammepunkt:  61 °C 
 
Flygtige organiske 
stoffer (VOC):  Se sikkerhedsdatablad. 
 
Teoretisk forbrug: 11 kg/m³  
 
 Afhængig af træets kvalitet, dimensioner, mængden af kernetræ og den anvendte proces. 
 
Nuance: Farveløs 
 
 
ANVENDELSESTEKNISKE DATA 
 
Anvendelsesområde: TEKNOL S 6005-00 er velegnet til behandling af nyt, ubehandlet nåletræ.  
 
Påføringsmetode: Vakuumimprægneringsanlæg og dyppetanke. 

 
 TEKNOL S 6005-00 leveres klar til brug.  
  
 Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. 
 
Systembehandling: Imprægnerede emner skal altid overfladebehandles inden de udsættes for vejrliget. 
 
Tørretider: Efter imprægnering skal træet tørres i et ventileret, opvarmet (ca. 20 °C) rum. Træet bør være 

strølagt mellem hvert lag. 
 
 Når ca. 50 % af den foreskrevne bruttooptagelse er fordampet, kan træet håndteres videre i 

produktionsforløbet. 
 
 
SIKKERHEDSDATA Se sikkerhedsdatablad. 
 

For at beskytte organismer, der lever i vand, må det behandlede træ ikke anvendes i eller i 
umiddelbar nærhed af vandmiljøset (vandløb, søer m.v.) 
 
Det behandlede træ skal overfladebehandles, med for eksempel en maling. 
Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. 

  
 Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på et faktaark (vedlagt) eller 

lignende, der følger det behandlede træ. 
 
 Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
 
 Tom emballage og rester bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer. 
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ØVRIGE OPLYSNIINGER 
 
Emballagestørrelse: 20, 200 og 1.000 l  
 
Nationale registreringer: BPD-reg. nr. 417-11 
  
 
   

 
Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater 
under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og 
påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos’ ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste 
versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.  
 

http://www.teknos.com/


 

Information om mærkningsforpligtigelser 
for emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 

 
Når et emne er behandlet med et træbeskyttelsesmiddel, og der fremsættes en påstand om det behandlede emnes 
biocide egenskab dvs. beskyttelse imod f.eks. træødelæggende eller træmisfarvende svampe gælder følgende i 
henhold til ny Europæisk Biocidlovgivning med virkning pr.1. september 2013: 
 
Den person, der er ansvarlig for at bringe behandlede emner, som f.eks. døre og vinduer i omsætning, er 
forpligtiget til at mærke emnerne med oplysninger, som her angivet for TEKNOL S 6005-00 i nedenstående 
FAKTAARK.  
 
Mærkningen skal være klart synlig, letlæselig og af passende holdbarhed. Når det er nødvendigt på grund af det 
behandlede emnes størrelse eller funktion, skal mærkningen være påtrykt emballagen, i brugsanvisningen eller på 
garantien. 
 
For yderligere information henvises til Biocidforordning 528/2012 Artikel 58 stk.3:  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DA:PDF  
 

 
 

FAKTAARK for TEKNOL S 6005-00 
behandlede emner 

 

Dette emne er behandlet med træbeskyttelsesmiddel: 

(Reguleret af Biocidforordning 528/2012, PT8) 

TEKNOL S 6005-00 

a) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 indeholder: Biocider godkendt til produkttype 8 

b) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 er beskyttet mod: Træødelæggende og træmisfarvende svampe 

c) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 indeholder følgende 
biocider: 

Propiconazole, Tebuconazole, IPBC 

d) Emner behandlet med TEKNOL S 6005-00 indeholder følgende 
nanomaterialer: 

- 

Træbeskyttelsesmiddel TEKNOL S 6005-00 er produceret af: Teknos A/S 
Industrivej 19 
DK-6580 Vamdrup 
Tel.: +45 76 93 94 00 

e) Særlige forholdsregler for emner behandlet med TEKNOL S 6005-00: 

For at beskytte organismer, der lever i vand, må det behandlede træ ikke anvendes i eller i umiddelbar 

nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer mv.). 

 

Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal 
løbende vedligeholdes. 
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