
OCHRANNÉ
NÁTÌRYna døevo

katalog



Ochranný nátìr na døevo STANDARD 07.93

Ochranný nátìr na døevo BASIC 07.96

Ochranný nátìr na døevo PLUS 07.99

Ochranný nátìr na døevo PROFI 07.98

Pro dlouhodobou preventivní ochranu døeva a lignocelulozových materiálù pøed napadením døevokaznými houbami tøídy Basidiomycetes (døevomorka 
domácí) a døevokazným hmyzem (tesaøík krovový a èervotoè) v tøídách ohrožení 1 a 2 dle ÈSN EN 335-1 a ÈSN EN 335-2. Typové oznaèení pøípravku 
dle ÈSN 490600-1 je F

B
, I , 1, 2, S. Doporuèují se 2 nánosy pro hrubì opracované døevo, 3 nánosy pro hladce opracované døevo.

P 

Použití: Ochrana nových a zabudovaných døevìných prvkù a konstrukcí, které jsou zcela chránìné pøed povìtrnostními vlivy, pøípustné je pøechodné 
navlhnutí, napø. døevo pod støechou, konstrukce krovù, støech, skladù, chat apod.

OBAL OBSAH
POÈET KS

V KARTONU

láhev 1 kg 12
kanystr 5 kg volnì
kanystr 25 kg volnì

Výhody:
• Vysoká ochrana stavebního døeva proti biotickým škùdcùm
• Vysoká hloubková úèinnost
• Trvalá životnost pro aplikace v interiérech

Technické údaje:
Aplikaèní teplota .........................................................................+5 / +30°C
Doba schnutí mezi aplikacemi .................................................. min. 4 hodiny
Tøída ohrožení ....................................................................................... 1 a 2
Typové oznaèení ....................................................................... F

B
, I

P 
, 1, 2, S

Vydatnost z 1 kg .............................................20 m2 pøi øedìní 1:9 v 1 nátìru

Pro dlouhodobou preventivní ochranu døeva a lignocelulozových materiálù pøed napadením døevokaznými houbami tøídy Basidiomycetes (døevomorka 
domácí) a døevokazným hmyzem (tesaøík krovový a èervotoè) v tøídách ohrožení 1 a 2 dle ÈSN EN 335-1 a ÈSN EN 335-2. Typové oznaèení pøípravku 
dle ÈSN 490600-1 je F

B
, I

P 
, 1, 2, S.

Použití: Ochrana nových a zabudovaných døevìných prvkù a konstrukcí, které jsou zcela chránìné pøed povìtrnostními vlivy, pøípustné je pøechodné 
navlhnutí, napø. døevo pod støechou, konstrukce krovù, støech, skladù, chat apod.

OBAL OBSAH
POÈET KS

V KARTONU

láhev 1 kg 12
kanystr 5 kg volnì
kanystr 25 kg volnì

Výhody:
• Vysoká ochrana stavebního døeva proti biotickým škùdcùm
• Vysoká hloubková úèinnost
• Trvalá životnost pro aplikace v interiérech

Technické údaje:
Aplikaèní teplota .........................................................................+5 / +30°C
Doba schnutí mezi aplikacemi .................................................. min. 4 hodiny
Tøída ohrožení ....................................................................................... 1 a 2
Typové oznaèení ....................................................................... F

B
, I

P 
, 1, 2, S

Vydatnost z 1 kg .............................................33 m2 pøi øedìní 1:9 v 1 nátìru

Pro ochranu døeva a lignocelulozových materiálù s preventivním úèinkem proti døevokazným houbám (napø. døevomorka) a plísním a preventivním  
i likvidaèním úèinkem na døevokazný hmyz (napø. èervotoè, tesaøík). Je urèen k povrchové impregnaci napadeného døeva v interiérech a exteriérech  
a také k ochranì zdiva a omítek proti prorùstání døevokaznými houbami. Typové oznaèení (dle ÈSN 49 0600-1): F , P, l

B P 
, 1, 2, 3, S, D. 

Použití: Ošetøení napadeného døeva a konstrukcí v interiérech (napø. trámové stropy, krovy, podlahy) a v exteriérech bez pøímého a trvalého kontaktu se 
zemí (napø. roubené stavby, sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty, støešní podbití, døevìné okenice, zahradní nábytek apod.).

OBAL OBSAH
POÈET KS

V KARTONU

láhev 1 kg 12
kanystr 5 kg volnì
kanystr 25 kg volnì

Výhody:
• Vysoká ochrana stavebního døeva proti biotickým škùdcùm
• Vysoká hloubková úèinnost, sanaèní úèinky proti hmyzu
• Vhodný pro povrchový a hloubkový zpùsob aplikace

Technické údaje:
Aplikaèní teplota .........................................................................+5 / +30°C
Doba schnutí mezi aplikacemi .................................................. min. 4 hodiny
Tøída ohrožení ................................................................................... 1, 2 a 3
Typové oznaèení ............................................................ F , P, l

B P 
, 1, 2, 3, S, D

Vydatnost z 1 kg .............................................25 m2 pøi øedìní 1:9 v 1 nátìru

Pro dlouhodobou preventivní ochranu døeva a lignocelulozových materiálù pøed napadením døevokaznými houbami tøídy Basidiomycetes (døevomorka 
domácí), døevokazným hmyzem (tesaøík krovový a èervotoè) a plísní v tøídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ÈSN EN 335-1 a ÈSN EN 335-2. Typové oznaèení 
pøípravku dle ÈSN 490600-1 je F , P, l

B
, 1, 2, 3, SP.

P 

Použití: Ochrana nových nebo zabudovaných døevìných prvkù a konstrukcí, které nemusí být chránìné pøed povìtrnostními vlivy, nesmí však být ve 
styku se zemí, napø. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovù, støech, skladù, chat apod.

OBAL OBSAH
POÈET KS

V KARTONU

láhev 1 kg 12
kanystr 5 kg volnì
kanystr 25 kg volnì

BARVA
OBJEDNACÍ

ÈÍSLO
EAN

  zelená CH00011 8595100112286

  zelená CH00013 8595100112309

  zelená CH00015 8595100112323

BARVA
OBJEDNACÍ

ÈÍSLO
EAN

  zelená CH060 8595100118691

  zelená CH061 8595100118707

  zelená CH062 8595100118714

BARVA
OBJEDNACÍ

ÈÍSLO
EAN

  transparetní CH072 8595100118813

  transparetní CH073 8595100118820

  transparetní CH074 8595100118837

BARVA
OBJEDNACÍ

ÈÍSLO
EAN

  zelená CH068 8595100118776

  zelená CH069 8595100118783

  zelená CH070 8595100118790

Výhody:
• Vysoká ochrana stavebního døeva proti biotickým škùdcùm
• Vysoká hloubková úèinnost, sanaèní úèinky proti houbám
• Neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá  
 ochrana v exteriérech (min. 10 let) pro tøídu ohrožení 3

Technické údaje:
Aplikaèní teplota .........................................................................+5 / +30°C
Doba schnutí mezi aplikacemi .................................................. min. 4 hodiny
Tøída ohrožení ................................................................................... 1, 2 a 3
Typové oznaèení .............................................................. F , P, l

B P 
, 1, 2, 3, SP

Vydatnost z 1 kg .............................................50 m2 pøi øedìní 1:9 v 1 nátìru
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POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY



DESATERO RAD, JAK EFEKTIVNÌ POUŽÍVAT
OCHRANNÉ NÁTÌRY NA DØEVO

Pomocník pøi výbìru a použití pøípravku
Døevo stále je a v nejbližší budoucnosti i zùstane jedním z nejpoužívanìjších stavebních konstrukèních materiálù. Pøes své nespornì vynikající 
vlastnosti, jako je napø. snadná opracovatelnost, výhodný pomìr mezi pevností a hmotností konstrukce, znaèná odolnost proti korozi atd., má 
však pøírodní døevo a materiály na jeho bázi i nìkteré závažné nedostatky omezující rozsah jeho použití. Nejzávažnìjšími z nich jsou malá 
odolnost proti napadení biotickými škùdci (houby, plísnì, hmyz) jeho snadná zápalnost a hoølavost.

Jak postupovat pøi výbìru vhodného pøípravku?

1. Nejprve je potøeba si uvìdomit, kde bude døevo umístìno ve stavbì a jakému pùsobení vlhkosti bude vystaveno. Pokud se bude 
jednat o døevo tzv. „pod støechou“ pak volíme ochranný nátìr na døevo (dále jen OND) pro tøídu ohrožení 1 a 2 (napø. trámové stropy, 
nosné èásti krovù, podlahy a obklady). Pokud potøebujeme ošetøit døevo vystaveno povìtrnostním vlivùm, ale bez pøímého 
a trvalého kontaktu se zemí (napø. roubené stavby, sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty, støešní podbití, døevìné okenice, 
zahradní nábytek apod.) volíme OND pro tøídu ohrožení (dále jen TO) 3. 
Pozor! Latì a kontralatì pro zavìšení skládané støešní krytiny, je nutno opatøit OND pro TO3.
Pokud bude døevo nebo materiál na jeho bázi vystaven pùsobení vlhkosti trvale vyšší než 20%, pøípadnì bude døevo ve styku se 
zemí, pak je nutné použít OND pro TO 4.

2. Další informací, kterou potøebujeme vìdìt pro urèení vhodného nátìru je, zda hodláme konstrukce sanovat, nebo pouze 
preventivnì ošetøovat a od toho se odvíjí i zpùsob aplikace ochranného prostøedku. Povrchovým zpùsobem (nátìr, postøik, 
krátkodobé máèení – S), hloubkový zpùsob ochrany (dlouhodobé máèení, tlaková nebo vakuotlaká impregnace – P), popø. oba 
zpùsoby ochrany jsou možné – SP.

3. Neménì dùležitá je dále volba OND podle typového oznaèení, kde se rozhodujeme pro úèinnost pøípravku proti houbám, plísním 
nebo hmyzu a vzájemným kombinacím.

4. Pøed vlastním zakoupením je potøeba znát ošetøovanou plochu (popø. objem) døeva, násobit jej potøebnou spotøebou koncentrátu 
(viz. tabulka) a odpovídajícím poètem nátìrù (jen u povrchového ošetøení døeva) a dostaneme celkové množství koncentrátu. 

Pozn.: Pro postøik je nutné zakoupit vìtší množství pøípravku, nebo� dochází k rozptylu pøi rozprašování pistolí.

1. Základem pro kvalitní døevostavbu by mìlo být dostateènì vysušené, v zimì vytìžené døevo.

2. Døevìné prvky nesmí být tìsnì zazdìné, k zajištìní volného proudìní vzduchu staèí 2 až 3 cm široké mezery.

3. Støešní konstrukce opatøené plechovými krytinami jsou další rizikovou èásti stavby. Pod kovovou krytinou se sráží vzdušná vlhkost 
a dlouhodobì se tak zvyšuje i vlhkost døeva. Riziko narušení støešní konstrukce snížíme provedením vìtracích kanálkù. Neprovádìt 
plná bednìní, nebo jen s použitím drátìných a jiných rohoží, které rovnìž odvedou vlhkost.

4. Pøed vlastní aplikací chemických prostøedkù musí být povrch døeva zbaven prachu, starých nátìrù a neèistot. Povrch musí být 
suchý, bez mastnoty, zbytkù kùry a napadeného døeva. Døevo napadené døevokaznými houbami je nutné odstranit do vzdálenosti 
alespoò 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahrazeno døevem novým. Pokud je napadeno i zdivo, odstraòte omítku, 
vyškrabejte spáry, zdivo opalte hoøákem a preventivnì ošetøete tímto pøípravkem.

5. Chemická ochrana se provádí nejlépe pøi teplotì kolem +20°C, pøi nižší teplotì není zaruèena míra vsáknutí prostøedku do døeva. 
Pøesto však lze provádìt aplikace pøi teplotách +5° až 35°C pro podklad i okolí. Teplota impregnaèního roztoku by mìla být 
v rozmezí +5° až 30°C.

6. Optimální vlhkost stavebního døeva pøed povrchovým ošetøením je 15 – 25% (tzv. døevo pøirozenì vysušené – vzduchosuché). 
Vlhkost døeva by nemìla být pøed impregnací vìtší než 30% tj. nižší, než je bod nasycení vláken BNP. Pro tlakovou impregnaci je 
pøípustná hranice 40%. Døevo s vìtší vlhkosti, než je uvedeno, hùøe absorbuje ochranný pøípravek. Roztok obtížnìji proniká do 
hloubky døevní hmoty a je zpravidla potøeba provést více ošetøení, aby bylo dosaženo požadovaného pøíjmu.
Pozn: Døevo pro nábytek 8 %-12%, døevo pro obklady cca 12%-15%.

7. Chemická ochrana proti døevokaznému hmyzu se provádí v období výletù dospìlých jedincù, tedy v kvìtnu až záøí.

8. Funkènost a estetické vlastnosti døevìných prvkù a konstrukcí lze prodloužit pomocí barev, lakù a prostøedkù s fungicidními, 
insekticidními a protiplísòovými vlastnostmi.

9. V praxi se porosty plísní na døevì objevují ve vìtším mìøítku až pøi vlhkostech døeva okolo 35 – 40 % a vyšších. Modrací houby se 
v praxi vyskytují ve vìtším mìøítku až pøi vlhkostech okolo 40 – 50 % a vyšších. Výskyt je však možný již pøi 20% vlhkosti.

10. Z hub, které mají nízké nároky na vlhkost døeva lze uvést jako typický pøíklad døevomorku domácí (Serpula lacrymans), (optimální 
vlhkost døeva 25 – 30 %). Z hub které mají støední nároky na vlhkost napø. poznatku zprohýbanou (Poria vaporaria) (optimální 
vlhkost døeva 35 – 40 %). Z hub, které mají vysoké nároky na vlhkost, je typickým zástupcem koniofora sklepní (Coniophora 
puteana) (optimální vlhkost døeva 50 - 60%). Snížením vlhkosti døeva pod minimální pøestávají veškeré projevy života a houba se 
dostává do tzv. latentního stadia. Z tohoto pohledu je dùležitým mezníkem vlhkost døeva 20 %.

Jak efektivnì používat, aplikovat OND a maximálnì zvýšit úèinnost pøípravkù 
z dlouhodobého hlediska



Døevo je organická hmota složená pøevážnì z uhlíku (50 %), kyslíku (42 %) a vodíku (5 %). Pøi praktickém používání døeva ve stavbách 
a hodnocení požárního rizika znamená, že ze tøí základních podmínek pro vznik hoøení a požáru (pøítomnost hoølaviny, kyslíku 
a dostateèné zápalné teploty) jsou v pøípadì døevìných konstrukcí vždy splnìny první dvì. Proto byl ještì donedávna oficiálnì zastáván 
a propagován názor, že døevo je nevhodným stavebním materiálem a jeho používání ve stavebnictví je z hlediska požárního nebezpeèí 
znaènì rizikové.

Pravý opak je však pravdou. Dostateènì dimenzované døevìné trámy (krovy, stropní konstrukce apod.) zachovávají pøi požárech svoji 
stabilitu a únosnost nìkolikanásobnì déle než napø. ocelové konstrukce, které jsou klasifikovány jako „nehoølavé“. Døevo navíc 
mùžeme pomìrnì úspìšnì a s relativnì malými náklady chránit proti pùsobení ohnì a sálavého tepla:

- oddálit jeho zapálení (snížit vznìtlivost),

- snížit jeho hoølavost,

- významnì zpomalit rychlost šíøení plamene (požáru) po jeho povrchu.

Ochrana døeva proti ohni chemickými prostøedky snižujícími jeho hoølavost nebo omezující rychlost šíøení ohnì po jeho povrchu má 
svùj význam pøi preventivní ochranì nových døevìných konstrukcí, pøípadnì pøi obnovì a údržbì stávajících, zejména nemovitých 
kulturních památek.

Je nutné si však uvìdomit, že žádnou ochranou nelze døevo uèinit naprosto nehoølavým a dlouhodobì odolným proti tepelnému 
namáhání. Dlouhodobým pùsobením ohnì nebo vysokých teplot na døevo dojde, k jeho tepelné degradaci (zuhelnatìní) a tím i ke ztrátì 
pevnostních parametrù. Tento proces však probíhá postupnì a dosti pomalu (rychlostí 30 až 60mm za hodinu do hloubky døeva), takže 
i pøi skuteèném požáru jsou dostateènì dimenzované døevìné konstrukce významnì odolnìjší než napø. ocelové, u kterých k úplné 
ztrátì pevnosti dochází ihned po jejich prohøátí na teplotu +400°C až +450°C (zmìna krystalické struktury).

Vhodným ochranným prostøedkem je pak navíc možné snížit hoølavost døeva až o dva stupnì (dosáhnout až tøídy hoølavosti B, 
hodnoceno dle ÈSN 73 0862) a významnì také omezit rychlost šíøení ohnì po jeho povrchu. Je však nutné zdùraznit, že se dosud 
žádným chemickým prostøedkem (nátìrem nebo i hloubkovou impregnací) nepodaøilo prodloužit požární odolnost døevìné konstrukce 
o více jak 10 až 15 minut.

Snížení hoølavosti døeva, oddálení jeho vznìtlivosti, zpomalení rychlosti hoøení a šíøení plamene po povrchu je možné dosáhnout 
nìkolika zpùsoby:

1. Obložení (zasypání) nehoølavými hmotami s nízkou tepelnou vodivostí - pískem, škvárou, popelem, štìrkem 

2. Omítnutí vápennou maltou s event. pøídavkem experlitu, 

3. Obalení minerální plstí (èedièovou nebo skelnou vatou). 

4. Použitím zpìnitelných nátìrových hmot, které za zvýšené teploty vytváøejí na povrchu hoølavého pøedmìtu vrstvu nehoølavé tepelnì 
izolující „pìny“.

5. Zøedit vznikající hoølavé plyny (do té míry, že se stanou nezápalnými) a zabránit pøístupu kyslíku ke døevu pøi hoøení. takovými 
chemickými látkami, které se zvýšenou teplotou rozkládají na nìkolik jednodušších slouèenin, vìtšinou plynných. Pro tento úèel 
jsou vhodné napø.: amonné soli (fosforeènany, síran, halogenidy, boritany), slouèeniny obsahující krystalickou vodu (borax, soda, 
kamenec hlinito-draselný, chlorid vápenatý, aj.). 

6. Podpoøením tvorby zuhelnatìlé izolaèní vrstvy a zamezení žhnutí vzniklého døevìného uhlí. Tyto nátìry obsahují volné anorganické 
kyseliny nebo kyselé soli, volné anhydridy kyselin vznikají až pøi rozkladu tìchto látek teplem.

Rychlost šíøení ohnì (požáru) po povrchu stavebních konstrukcí (døeva) se v tuzemsku zkouší a ovìøuje metodou popsanou v ÈSN 
-173 0863 a napøíklad u nechránìného smrkového døeva je 18,5 cm.min .
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OCHRANNÉ NÁTÌRY NA DØEVO
I JAKO OCHRANA PROTI OHNI



OCHRANNÉ NÁTÌRY NA DØEVO
SROVNÁVACÍ TABULKA A OBLASTI POUŽITÍ
t e c h n o l o g i c k ý p o s t u p

Typové oznaèení ochranných prostøedkù podle ÈSN 49 0600-1
Ochranné vlastnosti
F  - úèinnost proti døevokazným houbám tøídy Ascomycetes (zpùsobující mìkkou hnilobu)A

F  - úèinnost proti døevokazným houbám tøídy BasidyomycetesB

B - úèinnost proti houbám zpùsobující modrání (døevozbarvující houby)
P - úèinnost proti plísni
I  - úèinnost proti døevokaznému hmyzuP

D - úèinnost proti døevozbarvujícím houbám
E - ošetøené døevo mùže být zabudováno v extrémních podmínkách v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou (bylo ovìøeno polní zkouškou)

Zpùsob aplikace ochranného prostøedku
S - ochrana døeva povrchovým zpùsobem ( nátìr, postøik, ponor, krátkodobé máèení, polévání )
P - hluboký zpùsob aplikace ( dlouhodobé máèení, tlaková a vakuotlaká impregnace )
SP - použitelnost obou zpùsobù ochrany

Tøídy ohrožení podle ÈSN EN 335-1:
Tøída ohrožení 1: Døevo nebo materiál na jeho bázi v interiéru, konstrukènì chránìné. Vlhkost døeva je trvale nižší než 20%
Tøída ohrožení 2: Døevo nebo materiál na jeho bázi v interiéru, konstrukènì chránìné. Vlivem vysoké vlhkosti vzduchu se mùže vlhkost døeva 

krátkodobì zvýšit nad 20%.
Tøída ohrožení 3: Døevo nebo materiál na jeho bázi v exteriéru, nebo nedokonale chránìné pøed povìtrnostními vlivy. Není však ve styku se zemí. 

Døevo je buï nepøetržitì vystaveno pùsobení povìtrnosti, nebo je proti ní chránìno, ale je vystaveno opakované zvýšené vlhkosti 
nad 20%.

Tøída ohrožení 4: Døevo nebo materiál na jeho bázi je ve styku se zemí nebo sladkou vodou a vystaveno pùsobení vlhkosti (vlhkost døeva trvale 
vyšší než 20%) 

Tøída ohrožení 5: Døevo nebo materiál na jeho bázi je trvale vystaveno styku se slanou vodou. Toto riziko se v ÈR nevyskytuje a proto dále tato tøída 
ohrožení není uvádìna.

Pøípravky øady Den Braven øeší veškerou ochranu døeva a zdiva proti 
døevokazným houbám a døevokaznému hmyzu.
Ošetøení nového døeva (støešní konstrukce, trámové stropy, stavební døevo) pod støechou:
K ošetøení døeva lze použít všechny typy pøípravku Ochranných nátìrù na døevo (dále jen OND) Den Braven, tedy Standard, Basic, Profi a Plus. Na místa 
extrémnì ohrožená, zabudovaná a obtížnì pøístupná (zhlaví trámù, pozednice) je lépe použít OND Profi.

Ošetøení døeva napadeného døevokazným
 hmyzem: 
K sanaci døeva napadeného døevokazným 
hmyzem použít OND Plus.

Ošetøení døeva napadeného døevokaznou 
houbou a plísnìmi:
Sanaci døeva pøedchází oèištìní døeva od 
neèistot a následným použitím pøípravku 
OND Profi nebo OND Plus.

Ošetøení døeva vystaveného povìtrnostním vlivùm:
Lze použít pøípravek OND Profi nebo OND Plus opatøený vhodným krycím nátìrem. Pøesnìjší zpùsob ochrany, poèet nátìrù viz tabulka níže.

Oznaèení dle
ÈSN 49 0600-1

Preventivní

ošetøení

døeva proti

houbám,

plísním

a hmyzu

Použití,
tøída ohrožení

Døevo napadené hmyzem

Døevo napadené houbami*

Zdivo napadené houbami**

Interiér (1 a 2)

Exteriér (3)

Exteriér (3)

Interiér (1 a 2)

Interiér (1 a 2)

Nátìr, postøik (1-2)

Nátìr, postøik (2-3) - hladce opracované døevo)

Nátìr, postøik (2-3 + krycí nátìr)

Dlouhodobé máèení (24 hod.)

Dlouhodobé máèení (24 hod.)

Nátìr, postøik (2x)

Nátìr, postøik (2x - 3x)

Nátìr, postøik, injektáž, (2x - 3x)

Zpùsob aplikace,
poèet ošetøení 

(dle povrøchu a vlhkosti døeva)

PROFIPROFI PLUSPLUS BASICBASIC

F , I , PB P

1, 2, 3, SP
F , I , PB P

1, 2, 3, S, D
F , IB P

1, 2, S
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1:9 1:4 1:9220 g/m 240 g/m 230 g/m

1:9 1:4 -240 g/m 280 g/m -

1:9 1:4240 g/m 280 g/m

1:4 1:2 -

Interiér (1 a 2) Krátkodobé máèení (1 hod.)

* po odstranìní rozvláknìného døeva             ** vèetnì døevomorky domácí (Serpula lacrymans) po odstranìní omítky atd.

240 g/m 280 g/m -
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STANDARDSTANDARD

F , IB P

1, 2, S
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1:9 250 g/m

- -

1:2 250 g/m

K
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>10

>30

1:4 280 g/m20

1:9 250 g/m>10

1:9 1:4 1:9220 g/m 240 g/m 230 g/m10 20 >10 1:9 250 g/m>10

1:19 230 g/m>5

1:9 240 g/m10
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VLASTNOSTI A POUŽITÍ
OCHRANNÝCH NÁTÌRÙ NA DØEVO

NÁZEV PØÍPRAVKU
VYDATNOST

2z 1kg/m

ØEDÌNÍ
S VODOU

POUŽITÍ
PREVENTIVNÍ OCHRANA

DØEVA / ZDIVA PROTI

interiér exteriér houbám hmyzu

SANACE DØEVA / ZDIVA
NAPADENÉHO

houbou hmyzemplísním

25 1:4

- - --

døevoplus

20 1:4standard

50 1:9 -zdivo døevoprofi

basic 33 1:9 - - - -

døevozdivo


