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Zabezpieczanie drewna przed nisz-
czącymi go biotycznymi szkodnikami 
tj. owadami, grzybami i pleśniami jest 
podstawową ochroną przed degrada-
cją tego surowca. 

Firma Bochemie od ponad 50 lat 
pracuje nad opracowaniem produk-
tów do pielęgnacji tarcicy przeciw 
szkodnikom biotycznym wykorzystu-
jąc przy tym własne centrum badaw-
cze, stale dostosowując swoje produk-
ty do potrzeb rynkowych, trendów 
oraz wymagań stawianych przez 
instytucje certyfikujące je w danym  
kraju. Produkty BOCHEMIT® spełnia-
ją obecnie wszystkie europejskie nor-
my i przepisy.

– Wiemy, że chemiczną ochronę 
drewna należy stosować jak najszyb-
ciej po ścięciu zdrowych drzew - mówi 
Marta Anyż, manager firmy Bochemie 
PL Sp. z o.o., która dostarcza produk-
ty na rynek polski. – Wiemy jak zabez-
pieczyć drewno w czasie transportu 
i składowania. Wiemy jakie powinny 
być skuteczne preparaty i jakich me-
tod używać do ich stosowania, aby 
surowiec drzewny był efektywnie wy-
korzystywany w gospodarce. Wiemy 
jakich używać środków, aby zachować 
jego piękno i wydłużyć trwałość.

Firma Bochemie Sp. z o.o. ofe-
ruje również doradztwo techniczne 

i technologiczne procedur impre-
gnacji, badania roztworów, analizy 
laboratoryjnej substancji aktywnych 
w roztworze i w drewnie we wła-
snych laboratoriach. Dzięki wielo-
letniej działalności na rynku klienci  
są informowani o najnowszych tren-
dach i doświadczeniach z zakresu 
ochrony drewna. 

BOCHEMIT® Bluestop M 
– ochrona w czasie składowania 
i transportu
Wilgotność świeżo ściętego drewna 
wynosi przeciętnie 80 do 120 proc., 
jej wysokość zależy od masy drewna 
i czasu ścinania. Tak wysoka wilgot-
ność już sama w sobie stwarza dogod-
ne warunki do zaatakowania drewna. 
Ryzyko podnosi się także w czasie 
transportu i składowania, a w cie-
płym i wilgotnym okresie letnim moż-
na oczekiwać ataku pleśni, zwłaszcza 
w zamkniętych kontenerach. Jedną 
z możliwości takiej ochrony jest uży-
cie preparatu BOCHEMIT® Bluestop M 
– ciekłego wodorozcieńczalnego kon-
centratu z fungicydem odpowiadają-
cym za jego właściwości ochronne, 
który jest przeznaczony do tymcza-
sowego zabezpieczenia powierzchni 
surowej tarcicy w czasie składowania 
i transportu, ze skutkiem prewencyj-

nym przeciw rozwojowi grzybów po-
wodującym pleśnienie i siniznę.

Drewno przed zastosowaniem 
preparatu nie może wykazywać oznak 
biologicznego zaatakowania (ple-
śnienie, sinizna) i musi być oczysz-
czone z resztek trocin, nieczystości,  
kory i łyka.

BOCHEMIT® QB Profi 
- przed grzybami, pleśniami 
i owadami
Ochrona chemiczna drewna przed 
szkodnikami biotycznymi przepro-
wadzana jest różnymi sposobami. 
W przypadku profesjonalnej ochro-
ny drewnianej więźby i innej tar-
cicy budowlanej stosuje się przede 
wszystkim zanurzanie, impregnację 
próżniowo - ciśnieniową oraz wtrysk 
powierzchniowy. Są to technologie, 
w których dochodzi do umieszczenia 
substancji w drewnie za pomocą ci-
śnienia kapilarnego. Na wynik tego 
sposobu impregnacji wyraźnie wpły-
wa nasycanie powierzchni drewna 
cieczą, ważny jest czas kontaktu  
cieczy z drewnem. 

Sztandarowym produktem firmy 
Bochemie jest BOCHEMIT® QB Profi 
na bazie kwasu borowego, przezna-
czony do zabezpieczania powierzch-
ni, częściowej i głębokiej impregnacji 
drewna, więźb dachowych i innego 
drewna konstrukcyjnego w budow-
nictwie oraz rekonstrukcji wnętrz 
i na zewnątrz (na podstawie PN-EN 
335). Zapewnia długotrwałą ochronę 
drewna przed niszczącymi je grzy-
bami (Basidiomycetes), pleśniami 
i owadami. Impregnat nanosi się 

Szkodniki biotyczne niszczące drewno:
– Owady niszczące drewno mogą w istotny sposób zaszkodzić konstrukcji. Najbardziej znanym przedstawicielem owadów 
niszczących drewno w naszych warunkach klimatycznych jest kornik. Destrukcję powodują jego larwy, które żerują 
w wewnętrznej strukturze drewna, pożerając łyko wytwarzają chodniki, a przez to zmniejszają mechaniczne znaczenie 
elementów funkcyjnych. Larwy kornika zazwyczaj nie naruszają zewnętrznej warstwy drewna, więc uszkodzenie bywa 
długo ukryte dla ludzkiego oka. Kolejnym najczęściej występującym owadem niszczącym drewno jest spuszczel pospolity 
i zagwoździk fioletowy. Dorosłe osobniki wydrążają długie korytarze o owalnym przekroju, które bywają zapchane sypką 
mączką drzewną i odchodami, które tworzą larwy w czasie żerowania. Po wylęgnięciu dorosły osobnik przedostaje się na 
powierzchnię drewna, gdzie otworem wlotowym wraz z mączką wysypującą się z żerowiska opuści masę drzewną. 

– Grzyby niszczące drewno to kolejny groźny intruz atakujący drewno. Najbardziej znanym z tej grupy grzybów jest 
stroczek domowy. Jest niebezpieczny zwłaszcza dlatego, że do swojego wzrostu potrzebuje stosunkowo niewielką ilość 
wody (na granicy 19 - 20 proc. wilgotności). Potrafi nie tylko sam wyprodukować wodę w trakcie swojego rozkładu, tzw. 
wodę metaboliczną, która powstaje w wyniku procesu chemicznego przy rozkładaniu się drewna, lecz potrafi ją także 
sam przenosić swoimi włóknami z bardziej odległych miejsc, gdzie jest wody pod dostatkiem. Dlatego zniszczyć tego 
grzyba jest stosunkowo trudno. Rozwija się on w miejscach, w których od dłuższego czasu podcieka i gdzie są korzystne 
warunki dla jego rozwoju (mały ruch powietrza lub jego brak, półmrok, temperatura nieprzekraczająca 30 oC). Powo-
duje uszkodzenia przede wszystkim w starym wbudowanym drewnie drzew iglastych. Grzyby zmieniające kolor drewna 
nie powodują gnicia, ale zużywają znaczną część zapasów substancji odpornościowych utworzonych przez drzewo. Tym 
obniżają naturalną odporność drewna na dalszy atak owadów lub grzybów rozkładających drewno.

– Pleśń rośnie głównie na powierzchni drewna początkowo formą pojedynczych kolonii, które ostatecznie powięk-
szają się i łączą. Według rodzaju pleśni mogą wyglądać jak pojedyncze okrągłe wysepki, maleńkie czarne kropki, 
białe kępki wełny itp. Tutaj, oprócz estetycznej degradacji drewna, należy wziąć pod uwagę także aspekt zdrowia 
ludzkiego. W przypadku kontaktu człowieka z drewnem zaatakowanym pleśnią mogą rozwinąć się lub nasilić z powo-
du szerzących się w powietrzu spor pleśni choroby alergiczne lub astma. 

Zabezpieczanie drewna 
- od transportu 
do gotowego produktu
OchrOna i kOnserwacja | Sprawdzone produkty firmy BOCHEMIT®

Nie tylko bogata jest oferta firmy Bochemie 
w zakresie środków do ochrony i konserwacji 
surowca. Producent oferuje również doradztwo 
techniczne i technologiczne procedur impregnacji, 
badania roztworów oraz analizy laboratoryjne.
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metodą natrysku, moczenia, zanurza-
nia lub pędzlem. Zaletą produktu jest 
małe wchłanianie koncentratu – dla 
klasy wykorzystania 2 wynosi 20 g/
m2. Trwałość przeprowadzonej ochro-
ny jest w przypadku klasy 1 i 2 czaso-
wo nieograniczona, w klasie 3 wynosi 
minimalnie 10 lat. Potem należy prze-
prowadzić kontrolę stanu ochrony 
(idealnie w odstępach dwuletnich). 
Należy także pamiętać o ponownym 
zabezpieczeniu cięć poprzecznych, 
wrębów, platerowań i innych rodzajów 
połączeń wykonanych po impregnacji, 
dlatego że właśnie te miejsca są najbar-
dziej podatne na działanie szkodników 
i grzybów, tam praktycznie cały proces 
destrukcji się zaczyna. Drewno wyko-
rzystane na zewnątrz budynku należy 
po impregnacji dodatkowo zabezpie-
czyć odpowiednią powłoką kryjącą, 
a to po wyschnięciu impregnacji, co 
nastaje zazwyczaj po 4 – 24 godzinach 
w zależności od wilgotności drewna 
i warunków klimatycznych. 

BOCHEMIT® Forte Profi – ochrona 
elementów zewnętrznych
i będących w kontakcie 
z podłożem
Dla przemysłowych użytkowników 
drewna stosujących impregnację próż-
niowo – ciśnieniową Bochemie Poland 
Sp. z o.o. oferuje preparat impregna-
cyjny BOCHEMIT® Forte Profi na bazie 
miedzi, przeznaczony do impregna-
cji konstrukcji budowlanych, słupów, 

ogrodzeń, palisad, altanek i innych 
drewnianych elementów, które znajdu-
ją się na zewnątrz lub są w długotrwa-
łym kontakcie z podłożem. Zapewnia 
drewnu wysoki stopień ochrony przed 
niszczącymi drewno grzybami i owa-
dami. Poddane obróbce drewno nie 
ma oleistego lub tłustego wyglądu, nie 
blaknie nawet w niesprzyjających wa-
runkach pogodowych. Po nałożeniu 
drewno ma kolor szarozielony lub brą-
zowy w zależności od koloru preparatu. 
Skuteczność i wysoką jakość zarówno 
impregnowanego drewna, jak i samego 
preparatu potwierdza DIBt certyfikat 
wydany w Niemczech, pozwolenie na 
korzystanie w UE (BPR – Biocidal Pro-
duct Regulation), testy zgodne z euro-
pejskimi normami technicznymi (EN 
113+EN 73, EN 113+EN 84, EN 47+EN 73, 
EN 47+EN 84, EN 252, CEN/TS 12037, 
EN 15119-2), a w szczególności certy-
fikat NTR wydany przez Nordic Wood 
Preservation Council. 

BOCHEMIT® Estetik 
– zabezpiecza 
przed promieniowaniem UV
Wykończenie gotowego produktu oraz 
ochronę drewna przed promieniowa-
niem UV i wnikaniem wody można 
uzyskać stosując kolejny produkt BO-
CHEMIT® Estetik. Jest on przeznaczony 
do impregnacji drewna użytkowanego 
wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, 
w produkcji przemysłowej lub w pracach 
rzemieślniczych takich jak produkcja 

BOCHEMIT® Forte Profi na bazie miedzi, przeznaczony jest do impregnacji konstrukcji budowlanych. 

BOCHEMIT® Estetik oferowany jest w sześciu odcieniach. 
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Skuteczność i wysoką jakość zarówno impregnowanego drewna, jak i preparatów potwierdzają 
liczne certyfikaty, które posiada firma Bochemie.

Sztandarowym produktem firmy Bochemie jest BOCHEMIT® QB Profi na bazie kwasu borowego, 
przeznaczony do zabezpieczania więźb dachowych i innego drewna konstrukcyjnego w budownictwie. 

drewnianych konstrukcji budowlanych 
i innych elementów drewnianych jak 
płoty, pergole, meble ogrodowe, okła-
dziny domów, chaty, domki drewniane.

Produkt przenika głęboko w strukturę 
drewna, podkreśla jego rysunek i nadaje 
mu pożądany odcień. Tworzy matowe po-
wierzchnie, które są łatwo odnawialne bez 

konieczności usuwania poprzedniej po-
włoki. BOCHEMIT® Estetik występuje w 6 
odcieniach: Pinia, Sosna, Mahoń, Kasztan, 
Orzech i Palisander.   l            Artykuł promocyjny
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