
PRZECIW SINIŹNIE 

 ̃  Czasowa ochrona świeżo przetartego  
 drewna

 ̃  Przeciw pleśni, grzybom i przebarwieniom

 ̃  Na czas transportu i magazynowania



 ̃ 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.

KONCENTRAT DO CZASOWEJ OCHRONY ŚWIEŻO PRZETARTEGO 
DREWNA NA CZAS TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA 

Wysokiej jakości drewniane elementy budowlane (kratownice, belki, pale, słupy, płoty, deski itp.) mogą być 
wykonane tylko z wysokiej jakości drewna bez szkodników biotycznych. 

W początkowych fazach suszenia drewna (szczególnie przy suszeniu drewna liściastego lub w temperatu-
rze poniżej 40 oC) powstają idealne warunki do pojawienia się grzybów i pleśni przebarwiających drewno. 
Kłody drewna, które nie są dostarczone do przetwórcy na czas, są często atakowane przez grzyby przebar-
wiające już w czasie składowania w lesie. Zwiększone ryzyko zaatakowania drewna przez pleśnie można 
również zauważyć podczas transportu w niewentylowanych zamkniętych kontenerach, w których wystę-
puje wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza.

Rezultatem tego jest przebarwienie drewna, które tym samym traci na wartości estetycznej i obniża jego 
cenę rynkową. Dodatkowo tarcica wykonana z takiego drewna jest mniej odporna na mikroorganizmy, 
a zatem znacznie zwiększa się ryzyko dalszego ataku, zwłaszcza przez pleśnie.

Prewencyjne zabezpieczenie drewna należy zatem zastosować z wyprzedzeniem, tzn. jak najszybciej 
po wycięciu z kłody. Profesjonalnym rozwiązaniem jest użycie BOCHEMIT® Bluestop M.

BOCHEMIT® Bluestop M służy do zabezpieczania drewnianych palet, drewnianych pojemników transpor-
towych i innych elementów ze świeżo przetartego drewna przed dalszą obróbką, chroni przed sinieniemi 
i pleśniami podczas transportu.
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BOCHEMIT® – KOMPLEKSOWY PROGRAM PREWENCYJNEJ OCHRONY 
DREWNA PRZECIW SZKODNIKOM

Po wykonaniu czasowej ochrony świeżo przetartego drewna na czas transportu i magazynowania,
należy zastosować inne produkty marki BOCHEMIT® do długotrwałej ochrony prewencyjnej:

 ̃ BOCHEMIT® Forte Profi do impregnacji wgłębnej i powierzchniowej konstrukcji budowlanych, 
słupów, ogrodzeń i innych elementów drewnianych, które mają długotrwały kontakt z ziemią.

 ̃ BOCHEMIT® QB Profi do powierzchniowej i głębokiej impregnacji wiązarów i więźb dachowych 
oraz innych elementów z drewna używanych w pomieszczeniach i na zewnątrz.

 ̃ BOCHEMIT® Optimal Forte do szybkiej technologicznie impregnacji powierzchniowej i głębokiej 
drewna budowlanego stosowanego na zewnątrz i wewnątrz.

 ̃ BOCHEMIT® QB Hobby do uniwersalnej ochrony małych powierzchni drewna przed szkodnikami, 
zaprojektowany dla majsterkowiczów i drobnych rzemieślników.

 ̃ BOCHEMIT® Antiflash w celu zmniejszenia reakcji drewna na ogień z prewencyjną ochroną 
przed szkodnikami takimi jak grzyby i owady.

 ̃ BOCHEMIT® Estetik do ochrony drewna przed promieniami UV i przed wnikaniem wody.
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Na powierzchni obrobionego drewna nie tworzy się film, warstwa lub inne
pozostałości. Drewno nie ma nieprzyjemnego zapachu.

BOCHEMIT® Bluestop M to jednoskładnikowy, bezbarwny, całkowicie i łatwo rozpusz-
czalny w wodzie koncentrat. Po użyciu drewno zachowuje swój naturalny wygląd.   

Aplikację można zastosować poprzez krótkotrwałą kąpiel, malowanie lub natrysk.

Drewno poddane obróbce jest prewencyjnie chronione przez 3-4 miesiące. 



DLACZEGO BOCHEMIT® BLUESTOP M

 ̃ Skuteczność BOCHEMIT® Bluestop M wobec czynników biotycznych 
była testowana zgodnie z normami europejskimi w akredytowanych 
laboratoriach i potwierdzona niezależnymi testami w terenie oraz 
testami operacyjnymi u najbardziej znanych europejskich przetwórców 
drewna.

 ̃ BOCHEMIT® Bluestop M jako koncentrat lub jego wodne roztwory 
nie powodują korozji przedmiotów wykonanych ze strukturalnej stali 
niestopowej.

 ̃ BOCHEMIT® Bluestop M może być również aplikowany w ciągach, 
liniach produkcyjnych, w których technologiczny czas kąpieli, 
natrysku itp. waha się w granicach kilku sekund.

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, które koncentruje się 
wyłącznie na badaniach i rozwoju produktów do konserwacji 
i ochrony drewna.

 ̃ Produkty BOCHEMIT® są ciągle ulepszane i modernizowane, 
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.
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