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Jednym z  decydujących czynników, któ-
re mają wpływ na trwałość budowanego 
obiektu, jest żywotność elementów kon-
strukcyjnych, więźby dachowej i innej uży-
wanej tarcicy budowlanej. 

– Odpowiednie zastosowanie oferowa-
nych przez nas impregnatów BOCHEMIT® 
gwarantuje profesjonalną i  niezawodną 
ochronę drewna, zapobiegając ewentual-
nym komplikacjom i  kosztom związanym 
z późniejszym ratowaniem zaatakowanego 
surowca, co może wielokrotnie przewyższać 
koszty zapobiegania – mówi Marta Anyż, 
manager w  firmie Bochemie PL, będącej 
dystrybutorem środków BOCHEMIT®.

Prawidłowa impregnacja z  zastoso-
waniem produktów o  najwyższej jakości 
wydłuża żywotność drewna i  elementów 
z  niego wykonanych. Chroni przed in-
wazją szkodników niszczących surowiec. 
Impregnowany podciśnieniem materiał 
nie musi być już dodatkowo zabezpie-
czany powłokami nawierzchniowymi, 
co oszczędza czas i nie generuje kosztów 
związanych z jego renowacją. 

– Impregnacja nie wpływa znacząco 
na różnicę w cenie między impregnowanym 

i  niezaimpregnowanym drewnem, ale na 
uniknięcie ewentualnych komplikacji pod-
czas wymagających i  kosztownych działań 
naprawczych – dodaje Marta Anyż.

Wysoka jakość ochrony 
Firma Bochemie specjalizuje się od ponad 
50 lat w  opracowywaniu i  sprzedaży pro-
duktów do pielęgnacji tarcicy budowlanej, 
działających przeciwko szkodnikom bio-
tycznym. Na rynek polski produkty BO-
CHEMIT® są dostarczane od ponad 20 lat 
przez spółkę Bochemie PL, która oferuje 
przemysłowe produkty do profesjonalnej 
impregnacji drewna, wykorzystywanego 
aż do klasy 4 zastosowania.

– Preparaty mają unikatowy skład no-
wej generacji substancji biocydowych i speł-
niają wymagania wszystkich najnowszych 
europejskich norm i  przepisów – podkreśla 
Marta Anyż. – Są nieustannie ulepszane 
i  modernizowane tak, aby odpowiadały 
trendom i  potrzebom klientów, zwłaszcza 
największych europejskich przetwórców 
drewna, z  którymi współpracujemy. O  ja-
kości świadczy to, że BOCHEMIT® sprzedaje 
się w Europie Środkowej, ale także w krajach 

nadbałtyckich, Rosji i  na Ukrainie. Gotowe 
wyroby chronione produktami BOCHEMIT 
często są wykorzystywane w  wielu krajach 
zachodnioeuropejskich lub w Skandynawii. 
Produkty są rejestrowane i  certyfikowa-
ne w  12 krajach Europy przez najbardziej 
uznawane urzędy certyfikacyjne, które 
gwarantują skuteczność produktów. 

Oferta marki BOCHEMIT® to: pro-
dukty do działań prewencyjnych, czyli 
przeznaczone do ochrony drewna, za-
równo długoterminowej, jak i  krótko-
terminowej; produkty przeznaczone do 
oczyszczenia dotkniętego drewna oraz 
ochrony przeciwogniowej.

Zabezpieczanie prewencyjne 
przeciwko szkodnikom
Drewno, które nie jest dostarczone do prze-
twórcy na czas, jest często atakowane przez 
grzyby już w  czasie składowania w  lesie. 
Zwiększone ryzyko zaatakowania drew-
na przez pleśnie można również zauważyć 
podczas transportu w  niewentylowanych 
zamkniętych kontenerach, w  których 
występuje wysoka temperatura i  wysoka 
wilgotność powietrza. BOCHEMIT® BS52 
i BOCHEMIT® Bluestop M to dwa produkty 
stworzone z myślą, aby uniknąć estetycznej 
degradacji powierzchni świeżo przetartego 
drewna na czas transportu i  magazyno-
wania przeciwko pleśniom powodującym 
siniznę. Trwałość wykonanej ochrony to 
3-4 miesiące w  przypadku zastosowania 

Bochemit® Bluestop M i  aż do 6 miesięcy 
w  przypadku zastosowania Bochemit® 
BS52, który może być stosowany do drewna 
transportowanego w trudnych warunkach, 
jakimi są zamknięte kontenery. 

BOCHEMIT® QB Profi to z  kolei skon-
centrowany, rozcieńczalny w  wodzie 
środek, przeznaczony zarówno do po-
wierzchownej, jak i  głębokiej impregnacji 
wiązarów dachowych i  innych materia-
łów budowlanych z  drewna, stosowanych 
we wnętrzach i  na zewnątrz, szczególnie 
metodą długotrwałego zanurzania lub 
kąpieli. Możliwa jest też aplikacja malo-
waniem lub natryskiwaniem. Dostarczany 
jest w  trzech wariantach kolorystycznych  
– brązowym, zielonym i  bezbarwnym. 
Dużą zaletą jest niskie zużycie koncentratu 
– dla klasy zastosowania 2 (drewno pod da-
chem, całkowicie chronione przed warun-
kami atmosferycznymi) wynosi 20 g/m2. 

BOCHEMIT® Forte Profi na bazie miedzi 
przeznaczony jest natomiast do impregna-
cji konstrukcji budowlanych, słupów, pło-
tów, palisad, altanek oraz innych elemen-
tów drewnianych, które są w długotrwałym 
kontakcie z podłożem oraz są stale narażo-
ne na warunki atmosferyczne. Zapewnia 
drewnu wysoki stopień ochrony z prewen-
cyjnym działaniem grzybobójczym i  owa-
dobójczym. Jego skuteczność potwierdza 
certyfikat DIBt, wydawany w  Niemczech 
i certyfikat Nordic NTR. Nakłada się go za 
pomocą impregnacji ciśnieniowo-próżnio-
wej. Drewno chronione preparatem nie ma 
tłustego ani olejowego wyglądu, ma trwały 
kolor, nawet w niesprzyjających warunkach 
pogodowych. Produkt występuje w kolorze 
oliwkowo-zielonym i brązowym.

Doskonałe wykończenie każdej po-
wierzchni drewna dekoracyjnego zapewni 
BOCHEMIT® Estetik. Jest to cienkowar-
stwowa lazura ochronna na bazie oleju 
syntetycznego o  zwiększonej zdolności 
penetracji do zabezpieczania powierzchni 
drewna przed wnikaniem wody, promie-
niowaniem UV i  wpływami czynników 
atmosferycznych. Produkt nie jest tłusty 
i ma doskonałą zdolność wnikania w drew-
no. Głęboko penetruje jego powierzchnię, 
podkreśla rysunek i nadaje odcień, nie pęka, 
nie łuszczy się i  nie ogranicza oddychania 
drewna. Powierzchnia ma bardzo przyjem-
ną w dotyku fakturę. Wraz z impregnatem 
Bochemit® QB Profi, który stanowi zabezpie-
czenie profilaktyczne przeciw szkodnikom, 
tworzy doskonały system ochrony drewna. 
Dostępny jest w  sześciu najpopularniej-
szych kolorach oraz w białym i szarym. 

Likwidacja pleśni z drewna
W  przypadku zaatakowanego już drewna 
przez pleśnie powodujące siniznę i nieeste-
tyczne przebarwienia, doskonałym produk-
tem do zastosowania będzie BOCHEMIT® 
Przeciw Pleśni. Jest to produkt gotowy do 
użycia poprzez malowanie lub natrysk. Na-
daje się do szybkiego i  łatwego odzyskiwa-
nia koloru i rozjaśniania zszarzałego drew-

na oraz elementów drewnianych, takich jak 
drewniane palety, płoty i elementy ogrodo-
we lub tarasy, ławki, krzesła, stoły, most-
ki, chodniki, pawilony, pokłady i  pergole. 
Szybko wybiela wszystkie szare elementy 
drewna, ożywia wygląd poszczególnych 
powierzchni i  pomaga drewnu odzyskać 
naturalny kolor oraz strukturę. 

Ochrona przeciwogniowa
Do ochrony elementów drewnianych kon-
strukcji budowlanych i  innych materia-
łów drewnopochodnych wbudowanych 
we wnętrzach budynków, w  których na-
leży zmniejszyć reakcję drewna na ogień, 
a także z prewencyjnym działaniem grzy-
bobójczym i owadobójczym, przeznaczo-
ny jest BOCHEMIT® Antiflash. Zgodnie 
z  PN 13501-1 i  A1: 2010 produkt ten jest 
sklasyfikowany w  klasie reakcji na ogień 
B – s1, dO. Produkowany jest w wariancie 
bezbarwnym, zielonym i brązowym. Apli-
kować go można poprzez malowanie, na-
tryskiwanie lub zanurzanie.

Serwis techniczny i współpraca
Bochemie posiada własną sieć serwiso-
wą, która działa na terenie całej Polski. 
Doświadczeni przedstawiciele technicz-
ni zapewniają profesjonalną obsługę do-
radczą i  pomoc, szczególnie w  zakresie 
wyboru technologii impregnacji i  ustala-
nia prawidłowej koncentracji rozwiązań 
aplikujących. Przeprowadzane są analizy 
laboratoryjne substancji czynnych w roz-
tworze aplikacyjnym i w drewnie we wła-
snych laboratoriach. Jako dowód zgodno-
ści z  jakością i  zalecanymi procedurami 
impregnacji, firma wydaje również certy-
fikaty swoim klientom.   l

Artykuł promocyjny

Przemysłowe produkty do impregnacji drewna
ZABEZPIECZANIE SUROWCA | Skuteczna i kompleksowa ochrona preparatami BOCHEMIT® przed szkodnikami biotycznymi 

Firma Bochemie specjalizuje się od ponad 50 lat 
w opracowywaniu i sprzedaży produktów 
do pielęgnacji tarcicy budowlanej, działających 
przeciwko szkodnikom biotycznym.  

Doskonałe wykończenie każdej powierzchni drewna dekoracyjnego zapewni ochronna 
lazura olejowa BOCHEMIT® Estetik. 

Do usuwania przebarwień zaatakowanego już 
drewna przez pleśnie powodujące siniznę służy 
preparat BOCHEMIT® Przeciw Pleśni. 

Środkiem, który zmniejszy reakcję drewna na 
ogień, a także zabezpieczy je przed działaniem 
grzybów i owadów, jest BOCHEMIT® Antiflash. 
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