
OCHRONA PREWENCYJNA
TARCICY BUDOWLANEJ

 ̃  Przeciw grzybom, owadom i pleśniom

 ̃  Do powierzchniowej i głębokiej 
 impregnacji drewna

 ̃  W oparciu o kwas borowy

 ̃  Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz



GRZYBOBÓJCZY, PLEŚNIOBÓJCZY I OWADOBÓJCZY KONCENTRAT 
W PŁYNIE DO DŁUGOTRWAŁEJ PREWENCYJNEJ OCHRONY DREWNA 

Podstawą ochrony drewna przed szkodnikami jest zapobieganie. Rozpoczyna się od zakupu wysokiej 
jakości drewna i jest kontynuowane poprzez odpowiednią impregnację. 

Bochemit® QB Profi jest cenionym środkiem impregnacyjnym w sferze profesjonalnej. To od lat 
sprawdzony produkt przeznaczony do impregnacji drewna w klasach użytkowania 1,2 i 3.    

Bochemit® QB Profi to najlepszy wybór do powierzchniowej, średnio głębokiej i głębokiej impre-
gnacji drewna budowlanego wykorzystywanego przy budowie lub rekonstrukcji zarówno we-
wnątrz (konstrukcje dachowe, podłogi), jak i na zewnątrz budynków (pokrycia dachowe, pergole, 
ogrodzenia).

PERFEKCYJNIE ZABEZPIECZONE DREWNO:

 ̃ 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.

WYBÓR
PROFI



JEDNYM Z DECYDUJĄCYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA 
DŁUGOWIECZNOŚĆ DZIEŁA BUDOWLANEGO JEST TRWAŁOŚĆ 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNEJ TARCICY BUDOWLANEJ. 

Odporność powszechnie używanego w budownictwie drewna (świerk, sosna, jodła, modrzew, dąb, buk) 
na szkodniki biotyczne nie jest duża. Niebezpieczeństwo zaatakowania drewna przez owady może 
wystąpić nawet przy wilgotności drewna około 10% i temperaturze około 10 °C, tzn. że zagrożone jest 
drewno nawet bardzo dobrze wysuszone. 

Zabezpieczanie drewna przed szkodnikami biotycznymi i zwiększanie jego trwałości jest szczególnie 
ważne, jeśli elementy drewniane są używane jako elementy konstrukcyjne lub są już wbudowane 
i trudne do zastąpienia lub naprawy. 

Ryzyko powstaje w przypadku błędów konstrukcyjnych, które mogą powodować zawilgocenie w wyniku 
przenikania wody opadowej kondensacji pary wodnej, oraz wahań temperatury i przenikania wilgoci 
z innych elementów konstrukcyjnych.
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Do powierzchniowej, średnio głębokiej i głębokiej (tylko forma bezbarwna) 
impregnacji drewna aż do klasy użytkowania 3 (drewno używane na zewnątrz
narażone na działanie warunków atmosferycznych, bez kontaktu z gruntem).

Nie pozostawia powłoki na obrabianym drewnie, drewno nie ma nieprzyjemnego 
zapachu.

Bochemit® QB Profi jest produkowany w wersji bezbarwnej, brązowej, zieloneij
i żółtej, kolory służą do kontroli przeprowadzonej ochrony.   

Żywotność ochrony drewna na zewnątrz wynosi co najmniej 10 lat, w przypadku 
elementów drewnianych wewnątrz żywotność ochrony jest nieograniczona.



DLACZEGO BOCHEMIT®

DLACZEGO BOCHEMIT® QB Profi

 ̃ Bochemit® QB Profi od dawna jest wybierany i używany do impregnacji 
drewna przez specjalistów w całej Europie.

 ̃ Skuteczność wobec czynników biologicznych została przetestowana 
zgodnie z normami europejskimi EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 
(zapobieganie) i potwierdzona testami w terenie w realnych warunkach 
klimatycznych zgodnie z EN 330.

 ̃ Bochemit® QB Profi można stosować metodą kąpieli krótkotrwałej 
(min. 30 min) klasa użytkowania 1-2 oraz długotrwałej (8-12 godzin) 
klasa użytkowania 3.

www.bochemit.eu

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

 ̃ 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 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.


