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KONCENTROVANÝ KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU 
PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM. K OCHRANĚ DŘEVA 
V INTERIÉRU (TŘ. POUŽITÍ 1, 2 - DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE) I EXTERIÉRU (TŘ. POUŽITÍ 3 - 
SLOUPY, PLOTY, PERGOLY), A TO I V PŘÍPADĚ STÁLÉHO KONTAKTU SE ZEMÍ (TŘ. POUŽITÍ 4 - PLOTY, 
SLOUPY, PALISÁDY, MOSTY). 
 
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: 
› ochrana stavebního řeziva v kontaktu se zemí 
› vodou ředitelný 
› určený pro interiéry i exteriéry 
› preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2, 3 a 4 
› testován podle evropských technických norem (EN 113, EN 252, EN 73, EN 47, EN 84, CEN/TS 
12037, EN 15119-2) 
› vyráběn v systému řízení jakosti podle ISO 9001 a 14001 
 
OBLASTI POUŽITÍ: Přípravek je určen k preventivní hloubkové impregnaci dřevěných stavebních 
konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (třídy použití 1 a 2 dle ČSN EN 335) i v exteriérech 
(třída použití 3, 4 dle ČSN EN 335) staveb proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, Ascomycetes 
a dřevokaznému hmyzu. 
 
CERTIFIKÁTY: 
› Certifikát č. 13 0392 V/AO/a vydaný v ITC, Zlín. 
› Povolení BPR biocidal product regulation No 528/2012 (Zkouška vyluhování účinných látek ze 
dřeva – Bochemit Forte Profi je ze dřeva nevyluhovatelný a lze ho použít k impregnaci dřeva 
určeného pro např. dětská hřiště, ohrady pro zvířata, lavičky atd.) 
› NTR certifikát (je jedním s nejnáročnějších v Evropě a garantuje vysokou kvalitu impregnačních 
přípravků a impregnovaného dřeva) 
› Potvrzení zdravotní nezávadnosti - uvolňování těkavých organických látek ze dřeva 
(100 – 022017 vydaný TZÚS Praha): 
 
TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 49 0600-1: FA, FB, IP, 1, 2, 3, 4, E, P 
 
ÚČINNÉ LÁTKY: Dihydroxid-uhličitan měďnatý, tebukonazol, propikonazol 
 
DÁLE OBSAHUJE: Ethanolamin 
 
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK: < 1 g /kg v koncentrátu 
 
RELATIVNÍ HUSTOTA (při 20 °C): 1,2–1,25 
HODNOTA pH (při 20 °C): 11–12 
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VLASTNOSTI A VZHLED OŠETŘENÉHO DŘEVA:  
Na povrchu ošetřeného dřeva nezůstává film, který by se mohl odlupovat, dřevo nezapáchá. 
Ošetřené dřevo je bez olejnatého nebo mastného vzhledu a stálobarevné i při vlivu povětrnostních 
podmínek. 
 
APLIKACE: vakuo-tlaková impregnace dřeva (VTI) 
 
BAREVNÉ VARIANTY: hnědá, modrá (dřevo má po aplikaci šedozelenou barvu) 
 
TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:  
› VAKUO-TLAKOVÁ IMPREGNACE (VTI) – DOPORUČENÝ IMPREGNAČNÍ REŽIM 
– DLE BETHELA (PODTLAK – PŘETLAK – PODTLAK) 
Obecný postup impregnace: Dřevo se umístí do tlakové nádoby pro impregnaci. Nejdříve se vytvoří 
podtlak – z buněk dřeva se po předepsanou dobu odstraňuje vzduch. Nádoba se zaplní při podtlaku 
aplikačním roztokem Bochemit Forte Profi. V nádobě se vytvoří hydraulický tlak, který tlačí přípravek 
po předepsanou dobu hluboko do struktury dřeva. Aplikační roztok se vypustí z tlakové nádoby. 
Závěrečný podtlak odsaje přebytečný roztok přípravku na ošetření, který je odčerpán zpět do zásobní 
nádrže. Po vyrovnání tlaku v nádobě zbylý podtlak uvnitř dřeva nasaje roztok z povrchu dřeva dovnitř. 
Impregnované dřevo se vytáhne z tlakové nádoby a uloží se pro fixaci na větraném místě bez dosahu 
deště. Parametry impregnace závisí na impregnovatelnosti dřeviny, účelu a třídě použití dřeva a také 
na možnostech konkrétní impregnační linky. 
 
ZPŮSOBY KONTROLY KVALITY OŠETŘENÍ DŘEVA 
1. PŘÍJEM OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU 
› Přímá metoda: Zjišťuje se kvantitativním stanovením obsahu účinných látek ve dřevě analytickými 
metodami dle použitého ochranného prostředku. Podle obsahu účinných látek se provede přepočet 
na příjem daného ochranného prostředku a třídu použití, do které je impregnované dřevo určeno. 
Hodnoty příjmů pro jednotlivé třídy použití jsou stanoveny na základě biologických zkoušek dle ČSN 
EN 599-1, ČSN 490600-1 pro daný ochranný prostředek. 
› Nepřímá metoda: Provádí se v případě, kdy existuje spolehlivý poměr mezi příjmem a měřitelnou 
fyzikální veličinou, např. změřením hmotnosti dřeva před a po impregnaci, přepočtem příjmu na 
kg/m3 nebo úbytkem impregnačního prostředku v zásobníku. 
2. HLOUBKA PRŮNIKU: 
Zjišťuje se vizuálně změřením hloubky průniku na příčném řezu nebo vývrtu (ČSN 490609, ČSN EN 
351) v případě impregnace do třídy použití 3, 4. 
 
FIXACE PŘÍPRAVKU DO DŘEVA PO IMPREGNACI (TRVALÉ ZACHYCENÍ ÚČINNÝCH LÁTEK VE DŘEVĚ): 
Probíhá na suchém a dobře větraném místě. Minimální doba fixace 2 dny. 
 
ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY:  
› Třída použití 1 a 2 (interiér) – časově neomezená 
› Třída použití 3 a 4 (exteriér) – 15 - 30 let v závislosti  na třídě použití a příjmu 
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DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců 
 

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ PŘÍPAVKU 

TŘÍDA 
POUŽITÍ DLE 
ČSN EN 335 

METODA APLIKACE 

ŘEDĚNÍ 
KONCENTRÁTU 

BOCHEMIT : 
VODA 

PŘÍJEM DLE ČSN EN 
599-1 

PROIMPREGNOVANÁ 
ZÓNA 

Interiér (1) 

vakuo-tlaková impregnace 

1:99 5,4 kg/m3 

Interiér (2) 1:99 7,4 kg/ m3 

Exteriér (3) 1:99-1:49 7,4 kg/m3 

Exteriér (4) 1:49-1:24 14 kg/ m3 

 
VELIKOST BALENÍ: 60 kg, 600 kg, 1200 kg 
 
PŘÍSADY:  
› Fortemix – zlepšuje užitné vlastnosti produktu. Nutnost použití závisí na více faktorech (druh dřeviny 
a její proimpregnovatelnost, rychlost schnutí daná skladovacími podmínkami po impregnaci aj.). 
Proto je vhodné použití aditiva posoudit podle podmínek u konkrétního zákazníka. 
› Antifoam – zabraňuje tvorbě pěny na hladině aplikačního roztoku během napouštění 
impregnačního kotle, což může snížit čas potřebný k naplnění. Potřebné množství bude doporučeno 
pracovníkem Bochemie v závislosti na podmínkách a potřebách konkrétního zákazníka. 
› Dávkování přísad: Přísady se přidávají pouze do aplikačních roztoků, ne do koncentrátu. Přidané 
množství přísad je přímo úměrné přilitému množství koncentrátu. 
 
TECHNICKÝ SERVIS: 
› nabídka konduktometrů a hustoměrů pro zjištění orientační koncentrace aplikačních roztoků 
› laboratorní analýza účinných látek ve dřevě a v aplikačním roztoku 
› vypracování technologického postupu impregnace dle požadavků zákazníka 
 
SKLADOVÁNÍ:  
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv; 
neskladovat na přímém slunečním světle. Teplota skladování: -15 až +30 °C. Případné promrznutí 
přípravku neovlivní jeho účinnost. Skladovací prostory je nutno zabezpečit proti vniknutí 
nepovolaných osob. Je doporučeno zajistit prostředky pro asanaci prostředí (např. speciální sorbenty 
na záchyt agresivních materiálů, popř. univerzální sorbenty) a prostředky pro poskytnutí předlékařské 
první pomoci (pitná voda). 
 
KOROZNÍ PŮSOBENÍ:  
Pracovní roztoky Bochemit Forte Profi nejsou korozivní na běžnou konstrukční ocel. Je třeba zabránit 
kontaktu Bochemitu Forte Profi a jeho aplikačních roztoků s hliníkem a barevnými kovy, např. mosaz, 
měď, titan-zinek. Při používání aplikačního roztoku Bochemit Forte Profi doporučujeme kontrolovat 
stav součástek impregnačního zařízení z barevných kovů. Po zaschnutí dřevo impregnované 
Bochemitem Forte Profi nezpůsobuje vyšší korozivitu než dřevo impregnované destilovanou vodou. 
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KOMPATIBILITA S JINÝMI PRODUKTY:  
Bochemit Forte Profi není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat Bochemit Forte 
Profi s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem 
ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Pouze pro profesionální použití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při 
vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky.  Nevdechujte mlhu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte 
ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte 
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 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. Obsahuje Propiconazol. Může vyvolat 
alergickou reakci. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s 
pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. 
 
PRVNÍ POMOC: 
Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické 
námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím výrobku. 
 
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. 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: 24. 5. 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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