
 

Technisch Productblad 

Ervas Zwamprotect 100 SL 
Geconcentreerd, waterverdunbaar houtbeschermingsmiddel

 

1.0 ALGEMEEN 

 

Ervas Zwamprotect 100 SL is een in water oplosbaar, vloeibaar preparaat op basis van organische 
werkstoffen voor het beschermen van hout tegen zwamaantasting. Na fixering is het middel praktisch 
onuitloogbaar en weerbestendig. Door weersinvloeden zal ook het behandelde hout natuurlijk 
vergrijzen.

 

2.0 TOEPASSING 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als: 

a. middel voor het preventief behandelen van hout tegen zwammen met uitzondering van hout  
    dat in permanent contact zal komen met grond en/of water. 
b. middel ter bestrijding van hout aantastende zwammen in en op hout en muren 
c. middel ter bestrijding van zwammen op oppervlakken, die zich onder de begane grondvloer 

      bevinden. 

 

3.0 TECHNISCHE GEGEVENS 

 
Kleur: 
Met water vermengd  :    Kleurloos 
Geconcentreerd  :    Geelachtig  
Kleurt het hout niet zonder toevoeging van kleurpasta’s. Verschillende charges mogelijk. 
 
Soortelijke massa  :    Ca. 0,90 gr/ml 
Geur    :    zwakke, typische eigen geur 
Werkzame stof   :    41 gram propiconazole per liter 
 
Opmerking: 
Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine 
afwijkingen mogelijk. 

 

4.0 GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Keteldruk: 
Ervas Zwamprotect 100 SL is in elke verhouding met water te vermengen. Voor het verkrijgen van een 
1%-ige oplossing wordt 1 liter in 99 liter water opgelost, goed roeren. 
 
  



Houtbescherming: 
Toepassen door middel van vacuümdruk, dubbel vacuüm, dompelen. 

- Dosering bij vacuümdruk en dubbel vacuüm is 1 kg/m2, d.w.z. een oplossing van 0,5 à 1,0% 
(0,5 liter + 99,5 liter à 1,0 liter + 99,0 liter water), afhankelijk van toepassingsmethode, 
houtsoort e.d. 

- Dosering bij dompelen, spuiten en strijken is 3,5 gr/m2, d.w.z. een oplossing van 1,75 à 3,5% 
(1,75 liter + 98,25 liter à 3,5 liter + 96,5 liter water), afhankelijk van toepassingsmethode, 
houtsoort, e.d. 

 
Het curatief behandelen van hout-gebruik: 
Sterk aangetast hout verwijderen, alsmede een gedeelte van het aangrenzende, niet zichtbaar 
aangetaste hout. Daarna het overblijvende hout behandelen. Alvorens te behandelen dient alle hout 
stofvrij gemaakt te worden en dienen aanwezige beits-, verf- en waslagen verwijderd te worden. 
Nieuw aangebracht hout eveneens behandelen met Ervas Pro 100 SL. Dosering: minimaal 5,0 gram 
product per m2. D.w.z. 200 ml/m2 van een oplossing van 2,5%. 
 
Saneren van muren: 
Ter sanering van muren die zijn aangetast door houtaantastende zwammen, zoals de huiszwam. De 
op de muren aanwezige schimmelgroei zorgvuldig verwijderen. Het losse stucwerk moet worden 
verwijderd en uitgekrabd. De te behandelen oppervlakken dienen stofvrij gemaakt te worden alvorens 
het product toe te passen. Toepassing geschiedt onder lage druk, d.w.z. met grote druppel. Bij sterke 
zwamaantasting dienen gaten (16-18 mm diameter) in de muur (schuin naar beneden) geboord te 
worden tot 2/3 van de muurdikte. De onderlinge afstand tussen de gaten dient 30 cm (in horizontale 
richting) resp. 20 cm (in verticale richting) te bedragen. De gaten dienen verspringend aangebracht te 
worden. De boorgaten enige malen vullen of injecteren (onder ca. 5 bar) met het product en 
vervolgens de boorgaten afsluiten. 
 
Toepassen door middel van boorgatinjectie, boorgatdrenking, spuiten en strijken. Dosering bij 
boorgatinjectie, boorgatdrenking, spuiten en strijken is 5 gr/m2, d.w.z. een oplossing van 1,0 % (1,0 
liter + 99,0 liter water). Hiervan 500 ml/m2 aanbrengen. 
 
Behandeling van grondoppervlakken onder de begane grondvloer: 
Voor het behandelen van de grond onder de begane grondvloer dient het aanwezige afvalhout e.d. te 
worden verwijderd. Tevens verdient het de aanbeveling om minimaal 10 cm van de grond te 
verwijderen en te vervangen door scherp zand. Eventueel de ondergrond voorzien van een 
afsluitende laag volgens NEN 3252. 
 
Toepassen door middel van bespuiten:  
Dosering is 5 gr/m2, d.w.z. een oplossing van 2,5% (2,5 liter + 97,5 liter water). Hiervan 200 ml/m2 
aanbrengen. 

 

5.0 OVERIGE INFORMATIE 

 
Opmerking: 
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en 
laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen 
vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Ervas heeft toegezegd, mits de onzerzijds 
geschreven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed 
vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed 
door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste 
staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. 
Bij het uitbrengen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid. 
 
  



Reiniging: 
Bij het reinigen er op letten dat het middel niet in grond- en oppervlaktewater terecht komt. 
 
Opmerking: 
Beschermingsmiddelen bevatten biociden om het hout tegen aantasting te beschermen. Ze mogen 
dan ook alleen voor die toepassing worden gebruikt. Misbruik kan de gezondheid schaden. Het middel 
mag niet gebruikt worden voor hout wat in direct contact komt met levensmiddelen. Voor het overige 
de voorschriften ten aanzien van omgang met houtbeschermingsmiddelen in acht nemen. 
Verpakking en opslag 
Verpakking: 
Bussen van 1, 5 en 10 liter. 
 
Opslag: 
Ervas Zwamprotect 100 SL dient dusdanig te worden opgeslagen dat het buiten bereik van kinderen 
en dieren is en niet in contact brengen met levensmiddelen. Voor het overige de wettelijke 
voorschriften t.a.v. de opslag voor chemicaliën in acht te nemen. Er op toe zien dat het materiaal niet 
in het grond- of oppervlaktewater terecht komt. 
Veiligheid, ecologie en afval 
Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen. Bovenstaande gegevens zijn 
aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de 
toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten 
worden ontleend. 
 

 
U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF). Mocht u ze niet meer 
bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze 
voorwaarden. 


