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Żelowy środek do ochrony i leczenia drewna
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Dla komfortu i bezpieczeństwa
w trakcie i po impregnacji elementów
drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych
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ZAPROJEKTOWANY DLA SPECJALISTÓW, WYKONAWCÓW ORAZ FIRM
ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZWALCZANIEM SZKODNIKÓW
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XILIX GEL

Bez konieczności wiercenia w drewnie
 Przenika głęboko
 Dyskretny, nie barwi drewna






NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ I JAKOŚĆ DLA TWOJEGO SPOKOJU
 Doskonała penetracja i siła przenikania przez powierzchnię
materiału dzięki tiksotropowej formule pozwala na nakładanie
grubych warstw bez spływania. Zmniejsza liczbę warstw
niezbędnych do uzyskania wymaganej dawki preparatu.



Bardzo skuteczny żel
owadobójczy usuwający
drewnożerne larwy owadów
(miazgowce, chrząszcze,
kózkowate) i termity.
Gotowy do użytku.
Możliwe zastosowania:
- Spryskiwanie
- Nakładanie pędzlem
- Natryskiwanie
XILIX GEL posiada certyfikat
CTB-P+

 Pozwala uniknąć wiercenia i wtryskiwania.
 Bardzo skuteczny, spełnia wymagania norm jakości w zakresie
wydajności i bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska.

wydajny preparat owadobójczy do drewna, bezpieczny dla
zdrowia i dla otoczenia
* w przypadku stosowania zgodnie z regułami sztuki oraz wymaganiami zawartymi w karcie charakterystyki.

Inny sposób na ochronę drewna

Od ponad 50 lat, S&C Construction specjalizuje się w
produkcji środków do konserwacji, leczenia i ochrony,
zapewniających bezpieczeństwo i zdrowych dla otoczenia.

www.sarpap-cecil.com
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S&C Construction - Groupe Berkem
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Marzec 2017 -S&C Construction, w celu ciągłej poprawy jakości produktów i usług, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w każdym czasie w przypadku uznania tego za niezbędne. Niniejszy dokument, zdjęcia i ilustracje są przykładowe.
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XILIX GEL, wysokiej jakości,

Firma S&C Construction
zobowiązała się osiągnąć
doskonałość techniczną w
ula on
poszanowaniu dla regulacji
ti t
an
y p re p a r a
prawnych i przy zapewnieniu
wysokiej jakości wdrażając „Certyfikat
odpowiedzialnego preparatu” dla każdego
ze swoich produktów.
Poprzez udoskonalanie swoich
preparatów, ich projektowania i produkcji,
S&C Construction zapewnia niezawodność
swoich produktów użytkownikom,
mieszkańcom i środowisku, uwzględniając
ich specyfikację.
Certyfikat odpowiedzialnego preparatu
wyszczególnia wszystkie zezwolenia
i certyfikaty posiadane przez każdy z
preparatów. Dostępny na życzenie

