
PREVENTIVNÍ OCHRANA
STAVEBNÍHO ŘEZIVA

 ̃  Proti houbám, hmyzu a plísním

 ̃  Pro povrchovou i hloubkovou impregnaci (VTI)

 ̃  Na bázi kyseliny borité

 ̃  Použití v exteriéru i interiéru



KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK
PRO DLOUHODOBOU PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA 

Alfou i omegou ochrany dřeva před  škůdci je prevence. Začíná nákupem kvalitního dřeva a pokračuje 
správně provedenou impregnací. 

Bochemit® QB Profi je nejrozšířenější impregnační přípravek v profesionální sféře. Jedná se o léty 
prověřený produkt určený k impregnaci dřeva v třídách použití 1, 2 a 3.     

Bochemit® QB Profi je nejlepší volbou pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci 
stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (střešní konstrukce, podlahy) 
i exteriérech (střešní podbití, pergoly, ploty).

DOKONALE OŠETŘENÉ DŘEVO:

 ̃ 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.

PROFI
VOLBA



JEDNÍM Z ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST 
STAVEBNÍHO DÍLA JE ŽIVOTNOST KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO KROVU 
A DALŠÍHO STAVEBNÍHO ŘEZIVA. 

Odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti biotickým škůdcům 
není velká. Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat dokonce již při vlhkosti dřeva nad 10 % 
a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. 

Impregnovat dřevo proti biotickým škůdcům a zvýšit tak jeho trvanlivost je zejména vhodné, pokud dře-
věné prvky budou používány jako konstrukční, nebo jsou již zabudované a obtížně nahraditelné nebo 
opravitelné. 

Riziko představují chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti, kondenzaci par 
při kolísání teplot nebo přenos vlhkosti z mokrého zdiva, a dále např. vodorovné plochy konstrukce, 
odkud případná zatečená voda obtížně odtéká. 

DLOUHODOBÁ
PREVENTIVNÍ OCHRANA 
STAVEBNÍHO ŘEZIVA
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Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou (pouze bezbarvá varianta) impregnaci 
dřeva až do třídy použití 3 (dřevo použité v exteriéru, vystavené povětrnostním 
podmínkám, bez styku se zemí).

Na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá.

Bochemit® QB Profi se vyrábí v bezbarvé, hnědé a zelené variantě, barvy slouží 
k indikaci provedené ochrany.   

Životnost provedené ochrany dřeva v exteriéru je minimálně 10 let,
u dřevěných prvky v interiéru je životnost provedené ochrany neomezená.



PROČ BOCHEMIT®

PROČ BOCHEMIT® QB Profi

 ̃ Bochemit® QB Profi je dlouhodobě opakovaně používán k impregnaci 
profesionály napříč Evropou.

 ̃ Účinnost proti biologickým činitelům byla testována dle evropských 
norem EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 (prevence) a je ověřena polními 
testy v reálných klimatických podmínkách dle EN 330. 

 ̃ Bochemit® QB Profi je vhodný i pro dlouhodobé máčení (8 - 24 hodin).

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

 ̃ Na vývoj produktů pro ošetření stavebního řeziva proti napadení 
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 požadavkům 
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.


