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KAPALNÝ VODOU ŘEDITELNÝ FUNGICIDNÍ KONCENTRÁT URČENÝ K DOČASNÉ POVRCHOVÉ 
OCHRANĚ SUROVÉHO ŘEZIVA PŘI TRANSPORTU A SKLADOVÁNÍ S PREVENTIVNÍM ÚČINKEM PROTI 
PLÍSNÍM A DŘEVO ZBARVUJÍCÍM HOUBÁM ZPŮSOBUJÍCÍM ZAMODRÁNÍ DŘEVA. POUZE PRO 
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. 
 
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: 
› krátkodobá povrchová ochrana surového dřeva 
› prevence proti plísním a dřevo zbarvujícím houbám způsobujícím zamodrání dřeva 
› vodou ředitelný 
› vyráběn v systému řízení jakosti podle ISO 9001 a 14001 
 
OBLASTI POUŽITÍ: K dočasné povrchové ochraně mokrého, čerstvě pořezaného řeziva proti 
znehodnocení dřevo zbarvujícími houbami a plísněmi během skladování a transportu ke zpracovateli. 
Účinnost přípravku byla ověřena nezávislými terénními testy. 
 
PŘÍKLADY POUŽITÍ: 
› dočasná preventivní ochrana čerstvě pořezaného dřeva 
› při transportu a skladování 
 
ÚČINNÉ LÁTKY:  
N Alkyl(C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid, N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)amonium 
propionát, 3-iodo-2-propynylbutylkarbamát, Propikonazol, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-
1,3-diamin  
 
RELATIVNÍ HUSTOTA (při 20 °C): 1,10 – 1,15 
HODNOTA pH (při 20 °C): 5,0 – 6,5 
 
VLASTNOSTI A VZHLED OŠETŘENÉHO DŘEVA: Roztok vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva 
nezanechává žádný zápach, barvu nebo povrchové zbytky. 
 
APLIKACE: nátěr, postřik, máčení 
 
BAREVNÉ VARIANTY: bezbarvý 
 
TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:  
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY 
Ošetření dřeva má být provedeno bezprostředně po nařezání. Dřevo před aplikací nesmí vykazovat 
známky biologického napadení (plísně, zamodrání) a musí být zbaveno zbytků pilin, nečistot, kůry a 
lýka. Dřevo po aplikaci má být chráněno před deštěm. Doporučená teplota pro ošetření dřeva je +5 
až +30 °C. 
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PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA MÁČENÍM 
Ochrana dřeva máčením, používaná především při impregnaci velkých souborů dřevěných prvků 
najednou, se provádí ve vhodných vodotěsných máčecích vanách. Technologický čas máčení dřeva 
do aplikačního roztoku je obvykle několik minut podle technologického vybavení a nastavených 
parametrů. V otázce nastavení koncentrace a dalších technologických parametrů doporučujeme 
poradit se s obchodním zástupcem Bochemie. Dřevěné prvky jsou obvykle máčeny ve formě 
složených balíků. Je nutné jednotlivé vrstvy dřeva v balíku oddělit proložkami, aby bylo zajištěno, že 
každý prvek v balíku bude smočen ze všech stran pro dosažení jednolitého ošetření na celém povrchu 
dřeva. V případě, že dřevěné prvky po impregnaci jsou kráceny řezáním, je nezbytné provést 
dodatečnou impregnaci řezaných ploch nátěrem nebo postřikem přípravkem Bochemit Bluestop M. 
Doporučujeme provádět pravidelné čištění máčecích van s roztokem od zbytků pilin, které mohou 
mít nežádoucí vliv na aplikační roztok.  
 
PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA NÁTĚREM NEBO POSTŘIKEM:  
Ochrana dřeva nátěrem nebo postřikem se provádí tak, aby bylo dosaženo jednolitého ošetření na 
celém povrchu dřeva. Nanesené množství aplikačního roztoku by mělo být 100 – 120 ml/m2. 
 
KONCENTRACE: 
Doporučená koncentrace aplikačních roztoků je 1–3,5 % a závisí na několika faktorech: druh dřeva, 
podmínky skladování, umístění dřeva, klimatické podmínky, zvýšené riziko napadení dřevo 
zbarvujícími houbami a plísněmi. Doporučené koncentrace pro čerstvě nařezané dřevo jsou uvedeny 
v tabulce. Koncentrace roztoku však může být odlišná podle individuálních potřeb zákazníků. Zvýšené 
riziko napadení dřeva plísněmi se očekává během transport v horkém a vlhkém letním období, např. 
v uzavřených kontejnerech apod. 
 
KONTROLA KVALITY PRACOVNÍHO ROZTOKU: 
› Jednoduchá metoda měření koncentrace pracovního roztoku v provozních podmínkách pomocí 
konduktometru a přepočtové tabulky. Měření je pouze orientační. 
› Přesné stanovení účinných látek v pracovním roztoku je možno provést v laboratoři Bochemie a.s. 
nebo v externí akreditované laboratoři. 
 
ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY: 
Vzhledem k charakteru přípravku se předpokládá životnost ochrany 3 až 4 měsíce. 
 
DOBA POUŽITELNOSTI: 18 měsíců 
 

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ PŘÍPAVKU 

RIZIKO NAPADENÍ METODA APLIKACE 
ŘEDĚNÍ 

KONCENTRÁTU 
BOCHEMIT : VODA 

KONCENTRACE 
APLIKAČNÍHO 

ROZTOKU 

Dřeviny náchylné 
k napadení 
(smrk, dub) 

nátěr, postřik 
krátkodobé máčení (5 min) 
kontinuální máčení (3-5 s.) 

1:99-1:49 1,0 – 2,0 % 

Dřeviny velmi 
náchylné k 
napadení 

 (borovice, buk) 

nátěr, postřik 
krátkodobé máčení (5 min) 
kontinuální máčení (3-5 s.) 

1:49-1:28 2,0 – 3,5 % 
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VELIKOST BALENÍ: 50 kg, 600 kg, 1150 kg 
 
SKLADOVÁNÍ: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, v suchých a proti povětrnostním 
vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným únikům směsi do okolí a proti vstupu 
nepovolaných osob. Skladujte uzamčené. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti 
tepelných zdrojů. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování: -15 až +30 °C. 
 
KOROZNÍ PŮSOBENÍ: Bochemit Bluestop M ani jeho vodné roztoky nezpůsobují významnou korozi 
předmětů vyrobených z konstrukční nelegované oceli a mohou přicházet do styku s následujícími 
materiály: polyethylen, polypropylen, sklo. 
 
KOMPATIBILITA S JINÝMI PRODUKTY: Bochemit Bluestop M není určen k míchání s jinými produkty. 
Nedoporučuje se míchat Bochemit Bluestop M s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, 
pokud jejich kompatibilita nebyla předem ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie. 
 
UPOZORNĚNÍ: Určeno pro profesionální trh. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může 
vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu. Používejte ochranné pryžové rukavice / ochranný 
oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle 
regionálních předpisů. 
 
PRVNÍ POMOC: Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, 
zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa 
pitnou vodou, nevyvolávat zvracení, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, zajistit rychlou lékařskou 
pomoc.  
 
LIKVIDACE: Jedná se o nebezpečný odpad. Při manipulaci s odpadem je nutno použít předepsané 
ochranné prostředky a zabránit úniku odpadu do životního a pracovního prostředí. Odpad je nutno 
předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý 
pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutno předat k odstranění 
jako nebezpečný odpad. 
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
přípravku. 
 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.  
 
Datum revize: 1.8.2018 
 
DISTRIBUTOR: 
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika  
E: bochemie@bochemie.cz 
www.bochemie.cz  
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