
PENETRAČNÍ, HYDROFOBNÍ
OCHRANNÉ OLEJOVÉ
NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO

 ̃ Nepraská a neloupe se

 ̃ UV ochrana

 ̃ Chrání před pronikáním vody

 ̃ Použití v exteriéru i interiéru



Nátěr BOCHEMITEM ESTETIK provádějte 
až po dokonalém zaschnutí fungicidní 
impregnace, které je závislé na teplotě 
a vlhkosti vzduchu a trvá obvykle 4 až 24 
hodin. Tyto 2 kroky vytvoří dokonalou 
ochranu vašeho dřeva.

Pro ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY dřeva před 
napadením dřevokaznými houbami nebo 
hmyzem ošetřete dřevo před aplikací 
Bochemit® Estetik některým z biocidních 
impregnačních přípravků řady Bochemit 
(bezbarvé varianty):

KROK 1 KROK 2

DOKONALÝ SYSTÉM
OCHRANY DŘEVA

 ̃ Bochemit® QB Hobby
 ̃ Bochemit® OPTI F

Preventivní dlouhodobá ochrana proti
plísním, dřevokazným houbám a hmyzu.

 ̃ Bochemit® Estetik

Dekorativní a krycí nátěr dřeva
v exteriéru a interiéru.

+

2 KROKY
k ochraně dřeva

 ̃ Výběr vhodné biocidní impregnace naleznete na www.bochemie.cz a www.bochemit.eu.
 ̃ Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



BAREVNÉ VARIANTY

NEPRASKÁ A NELOUPE SE

UV OCHRANA 

CHRÁNÍ PŘED PRONIKÁNÍM VODY 

POUŽITÍ V EXTERIÉRU I INTERIÉRU

PENETRUJE HLUBOKO DO STRUKTURY DŘEVA

NEOMEZUJE DÝCHÁNÍ DŘEVA 

SNADNO SE APLIKUJE– ROZTÍRÁ 

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ
STO – AO – 224 – 808/2017

BOCHEMIT® ESTETIK je určen k napouštění dřeva pro 
venkovní i vnitřní použití, k průmyslové výrobě nebo pro 
řemeslnické práce. Slouží k ochraně dřeva před UV záře-
ním a před pronikáním vody. Penetruje hluboko do struk-
tury dřeva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodává mu požado-
vaný odstín. Vytváří matné povrchy, které jsou snadno 
obnovitelné bez nutnosti odstraňování původního nátěru.

Vhodný jako krycí nátěr po impregnaci dřeva proti napadení dřevokaznými houbami nebo 
hmyzem při použití impregnovaného dřeva v exteriéru (třída použití 3).

PINIE BOROVICE MAHAGON KAŠTAN OŘECH PALISANDR

OBLASTI POUŽITÍ
Pro dekorativní nátěry dřeva, dřevěných stavebních konstrukcí, stavebních součástí 
a dalších dřevěných prvků jako jsou ploty, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů,
chaty, chalupy.

1 l = 6 až 12 m2
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APLIKACE BOCHEMIT® ESTETIK 

Před použitím důkladně promíchejte! Produkt se neředí.

Bochemit® Estetik naneste štětcem nebo válečkem na čisté, suché, 
dobře obroušené dřevo zbavené zbytků pryskyřic ve směru vláken 
dřeva. Pro nátěry předmětů v interiéru se nanáší 1 až 2 vrstvy, pro 
venkovní nátěry je vhodné použít 2 až 3 vrstvy podle savosti podkla-
du. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 6–16 hodin.

Suchý na dotek je po 6 hodinách, proschlý po 24 hodinách. Aplikujte 
pouze v suchém počasí a optimálně při teplotách od +10 do +23 °C. 
Při renovačních nátěrech dřevo lehce přebruste. Před čištěním pra-
covních pomůcek z nich odstraňte co nejvíce barvy a poté je umyjte 
odmašťovacími prostředky.

DOBA POUŽITELNOSTI
36 měsíců

VYDATNOST
1 l = až 12 m2  (v závislosti na savosti dřeva a počtu vrstev)

BALENÍ
1 l, 5 l  

www.bochemie.cz www.bochemit.eu

Bochemie wood care s.r.o., Lidická 326, 735 81  Bohumín
T: +420 596 091 299, +420 596 091 111, E: bochemie@bochemie.cz

PROČ BOCHEMIT®

 ̃ Na vývoj produktů pro ošetření stavebního řeziva proti napa- 
dení biotickými škůdci se specializujeme již více než 50 let!

 ̃ BOCHEMIT® splňuje všechny současné evropské normy 
a předpisy, na základě kterých jsou produkty certifikovány.

 ̃ BOCHEMIT® má vlastní výzkumné centrum přímo zaměřené 
na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.

 ̃ BOCHEMIT® produkty jsou neustále zlepšovány a inovovány 
tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům trhu a poža- 
davkům zákazníků.

 ̃ BOCHEMIT® neznamená pouze výrobky, ale také technickou 
pomoc a podporu. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci 
s technologií impregnace různého druhu dřeva, průběžným 
poradenstvím, nastavením správné koncentrace aplikačních 
roztoků.


