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BIOCÍDNE NAPÚŠŤADLO NA DREVO

je vodou riediteľná napúšťacia látka určená, na preventívnu ochranu dreva v exteriéroch proti 

drevokaznému hmyzu, drevo zafarbujúcim a drevokazným hubám a plesniam. Používa sa na 

ochranu nového dreva, stavebných konštrukcií, krovov, okien, dverí, záhradných pergol, 

obkladového materiálu a pod. Ochranu dreva voči poveternostným vplyvom treba zabezpečiť 

ďalšími vrchnými nátermi, napr. lazúrami Chemolux S Klasik, Chemolux S Extra, Chemolux V 

Klasik, Chemolux V Extra, Chemolux Lignum a pod...

Orientačná výdatnosť:

cca 7 – 8 m2/l v jednej vrstve 

Čas schnutia:

4 - 6 hod.

Riedidlo:

bez riedenia

Balenie:

1 l / 5 l / 10 l

CHEMOLUX V 1357
JK: 246 162 57

-  veľmi dobre nasiaka do podkladu

-  ľahko sa aplikuje

-  chráni drevo pred drevokazným hmyzom, hubami a plesňami

-  vyrába sa v 3 praktických farebných variantoch

-  bez zápachuV
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je rozpúšťadlové napúšťadlo na drevo, ktoré sa používa na prvotnú aktívnu ochranu dreva vo 

vonkajšom prostredí. Napúšťadlo účinne chráni drevo pred drevokaznými a drevosfarbujúcimi 

hubami a drevokazným hmyzom. Hlboko penetruje do dreva a vytvára tak ochrannú bariéru 

pred jeho biologickým znehodnotením. Zároveň zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev ochranných 

náterov dreva.  Ošetrené drevo musí byť po zaschnutí S 1357 natreté vhodným vrchným 

náterom, napr. Chemolux S Klasik. Chemolux S Extra a pod.

Orientačná výdatnosť:

cca 6 – 7 m2/l v jednej vrstve 

Čas schnutia:
na dotyk 12 h
pretieranie 24 h

Riedidlo:

bez riedenia

Balenie:

0,75 l / 2,5 l 

JK: 246 121 39IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD NA DREVO

-  bezfarebné prevedenie

-  hlboko penetruje do dreva

-  aktívne chráni drevo pred drevokazným hmyzom a hubami

-  zvyšuje priľnavosť vrchných náterov
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okná, záhradný nábytok, 

stavebné konštrukcie,

altánky, pergoly atď.P
o

u
ž
it

ie
:

CHEMOLUX S 1357



CHEMOLAK a.s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Tel.: +421-33-55 60 111, Fax: +421-33-55 60 630

marketing@chemolak.sk

www.chemolak.sk

Distribútor v Českej republike:

Chemolak Trade, spol. s r. o.

Dlouhomostecká 1137, 463 11 Liberec, Česká republika

Tel.: +420 483 034 012, Fax: +420 485 160 633

info@chemolak.cz

Drevokazný hmyz, plesne a huby vedia drevo úplne zničiť a znehodnotiť. Ak tomu chceme 

predísť, najlepším prípravkom na jeho ochranu je biocídne napúšťadlo, ktoré preniká hlboko 

do pórov dreva, a tak zabezpečí jeho ochranu. Len pre príklad, životnosť neošetreného dreva 

v exteriéri je iba 3 až 5 rokov. Ak ho ale správne ošetríme, predĺžime mu tým život až na 20 a 

viac rokov. Biocídne napúšťadlo v kombinácii s vrchnými ochrannými lazúrami a dekoračnými 

nátermi zaručí, že nám drevo v exteriéri dlho vydrží ako nové.

Biocídne výrobky používajte bezpečne! Pred použitím si dôkladne prečítajte údaje na 

obale alebo v priloženej dokumentácii (bezpečnostný a technický list výrobcu)! Zabráňte úniku 

biocídu do životného prostredia. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa. 

Biocídne prípravky sa nesmú používať na predmety, ktoré sú v priamom kontakte so zemou 

alebo vodnou hladinou.


