
OLEJ OCHRONNY DO DREWNA
O DZIAŁANIU HYDROFOBOWYM
I PENETRACYJNYM

 Nie pęka i nie łuszczy się

 Ochrona przed uv

 
 
Ochrona przed przenikaniem wody

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



KROK 1 KROK 2

DOSKONAŁY SYSTEM
OCHRONY DREWNA

 Bochemit® QB Hobby
 Bochemit® QB Profi

Prewencyjna, długotrwała ochrona przeciw
pleśni, grzybom i owadom − technicznym
szkodnikom drewna.

 

+

2 KROKI

Dekoracyjna i ochronna powłoka drewna
wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Dla ZAPEWNIENIA OCHRONY drewna przed 
szkodnikami biotycznymi: owadami, grzybami i 
pleśniami przed zastosowaniem oleju Bochemit 
Estetik zaleca się zabezpieczyć drewno jednym 
z impregnujących środków biobójczych z 
rodziny Bochemit (wersje bezbarwne):

Impregnację BOCHEMITEM ESTETIK należy 
wykonać po dokładnym wyschnięciu warstwy 
biobójczej, co zależy od temperatury i 
wilgotności powietrza i trwa zazwyczaj od 4 do 
24 godzin. Te dwa kroki zapewnią doskonałą 
ochronę Waszemu drewnu.

Wybór odpowiedniego sposobu impregnacji biobójczej można znaleźć na stronie www.bochemit.eu.
Preparatów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać 
etykietę i informację dotyczące produktu.

do ochrony drewna
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ZAKRES WYKORZYSTANIA

BOCHEMIT® ESTETIK jest przeznaczony do impregnacji 
drewna i można go stosować wewnątrz jak i na zewnątrz 
obiektu, w produkcji przemysłowej lub w pracach rzemieśl-
niczych. Służy do ochrony drewna przed promieniami UV i 
przed wnikaniem wody. Przenika głęboko w strukturę drewna, 
podkreśla jego rysunek i nadaje mu pożądany odcień. Tworzy 
MATOWE POWIERZCHNIE, które są łatwo odnawialne bez 
konieczności usuwania poprzedniej powłoki.

Do dekoracyjnego malowania drewna, drewnianych konstrukcji budowlanych, części 
budowlanych i innych elementów drewnianych jak płoty, pergole, meble ogrodowe, 
okładziny domów, chaty, domki drewniane.

ZAKRES WYKORZYSTANIA

KOLORY

Odpowiedni jako powłoka dekoracyjno-ochronna po impregnacji drewna przed porażeniem 
grzybami rozkładającymi drewno lub przed owadami na zewnątrz obiektu (klasa użytkowania 3).

NIE PĘKA I NIE ŁUSZCZY SIĘ

OCHRONA PRZED UV

OCHRONA PRZED PRZENIKANIEM WODY

DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

PRZENIKA GŁĘBOKO W STRUKTURĘ DREWNA

NIE OGRANICZA ODDYCHANIA DREWNA

PROSTY W APLIKACJI

APROBATA TECHNICZNA
STO – AO – 224 – 808/2017

aż

PINIA SOSNA MAHOÑ KASZTAN ORZECH PALISANDER WHITE GREY



APLIKACJA BOCHEMIT® ESTETIK 

OKRES PRZYDATNOŚCI

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIA

www.bochemit.eu

DLACZEGO BOCHEMIT®

 

 

 

 

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu produktów do 
pielęgnacji tarcicy przeciw szkodnikom biotycznym od 
ponad 50 lat!

BOCHEMIT® spełnia wszystkie aktualne europejskie normy 
i przepisy, zgodnie z którymi produkty są certyfikowane.

BOCHEMIT® ma własne centrum badawcze bezpośrednio 
koncentrujące się na badaniach i rozwoju produktów do 
konserwacji drewna.

Produkty BOCHEMIT® są ciągle ulepszane i modernizowa-
ne, aby dopasować je do najnowszych trendów rynkowych i 
wymagań klientów.

BOCHEMIT® to nie tylko produkty, ale także pomoc 
techniczna i wsparcie. Nasi eksperci są gotowi pomóc w 
doborze produktu, ustaleniu właściwego stężenia 
roztworów roboczych oraz ustaleniu najlepszego sposobu i 
procesu impregnacji dla różnych rodzajów drewna.

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Produktu nie trzeba
rozcieńczać.

BOCHEMIT® Estetik nanosimy pędzlem lub wałkiem na czyste, suche 
drewno bez resztek żywicy w kierunku włókien drewna. Przy powlekaniu 
przedmiotów wewnątrz obiektu nanosimy 1 do 2 warstw, do malowania 
na zewnątrz stosujemy 2 do 3 warstw według chłonności podłoża. 
Przerwy pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw powinny 
wynosić od 6–16 godzin.

Drewno suche dotykowo jest po 6 godzinach. Stosujemy przy minimalnej 
temperaturze powietrza od +5 do +40 ° C. Optymalna temperatura 
malowania wynosi od +10° C do + 23° C. Nakładanie powłok renowacyj-
nych nie wymaga uprzedniego szlifowania bądź usuwania starej 
powłoki. Przed przystąpieniem do czyszczenia narzędzi roboczych 
usunąć pozostałości preparatu, a następnie umyć środkiem odtłuszcza-
jącym.

1 l = aż 12 m2 (w zależności od chłonności drewna i liczby warstw)

1 l, 5 l

36 miesięcy

Bochemie PL Sp. z o.o. Ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice
T: +48 694 400 019, E: bochemie@bochemie.pl


