
STAVEBNÍ ŘEZIVO

Technický list

Koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek pro 
dlouhodobou ochranu dřeva. 

Oblasti použití: Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci řeziva, krovů 
a dalšího stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (třídy použití 1 a 2 dle 
ČSN EN 335-1,2) i v exteriérech (třída použití 3 dle ČSN EN 335-1,2) staveb proti dřevokazným 
houbám Basidiomycetes, plísním a dřevokaznému hmyzu. Po zaschnutí je možné použít další 
krycí nátěry. 

Typové označení dle ČSN 49 0600 - 1: FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP

Účinné látky:
Kyselina boritá........................................................................................................................200 g/kg (20 %)
Alkylbenzyldimetylamonium chlorid............................................................................... 200 g/kg (20 %)

Dále obsahuje: Monoethanolamin EC 205-483-3 (varianta zelený: Reactive Blue 21 EC 277-257-2)

Obsah těkavých látek: A/e, VŘNH 130 g/l, obsahuje 6,4 g/l v aplikačním roztoku

Barevné varianty: Bochemit QB Profi je ve variantách: transparentní, zelený, hnědý.

Vlastnosti povrchu ošetřeného dřeva: Transparentní varianta produktu může zabarvit 
dřevo lehce do žluta.

Aplikace: Aplikuje se nátěrem, postřikem, máčením, ponořováním a tlakovou impregnací. 
(pouze transparentní varianta produktu)

TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:
1. Preventivní ochrana dřeva nátěrem a postřikem 

Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého 
a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů nebo 
postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného 
příjmu (viz tabulky spotřeby a příjmu) je obvykle potřeba dvou aplikací. Následující nátěr nebo 
postřik se provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4 - 24 hod.). Dřevo určené k zabudování 
do exteriéru (třída použití 3) je možné ošetřit nátěrem nebo postřikem za předpokladu, 
že ošetřená plocha bude následně překryta vhodným krycím nátěrem.

2. Preventivní ochrana dřeva máčením 
Ochrana dřeva máčením se provádí ve vhodných nádržích (např. vanách). Údaje o koncentracích 
a minimálních příjmech jsou uvedeny v tabulkách spotřeby a příjmu.

3. Povrchová ochrana dřeva napadeného dřevokaznou houbou 
Nejprve je nutné odstranit (osekat, obrousit) napadenou část dřeva (až na dřevo zdravé). Povrch 
dřeva je třeba očistit a odmastit tak, aby přípravek mohl dobře pronikat do dřeva. BOCHEMIT 
QB PROFI se naředí vodou v poměru dle tabulek spotřeby. Poté se provede dvojnásobný nátěr 
nebo postřik, a to tak, aby bylo dosaženo požadovaného příjmu (viz tabulky spotřeby).

Životnost provedené ochrany: 
Třída použití 1 a 2 ( interiér ) - časově neomezená ( pravidelná kontrola v 5-ti letých intervalech ). 
Třída použití 3 ( exteriér ) - bez krycího nátěru min. 5 let ( následně nutno provést kontrolu 
a údržbu provedené ochrany )

Doba použitelnosti: 36 měsíců

Velikost balení: 5 kg, 15 kg, 50 kg, 500 kg



Tabulka spotřeby a příjmů Bochemitu QB PROFI: 

Ochrana dřeva

Tř. použití 1 a 2 Tř. použití 3

Nátěr, 
postřik

min. příjem koncentrátu (g/m2) 20 40*

koncentrace (%) 10 10-14

ředění (BOCHEMIT : voda) 1 : 9 1:9, 1:6

počet aplikací 2 2

Máčení

min. příjem koncentrátu (g/m2) 20 50

koncentrace (%) 5 - 10 min. 10

ředění (BOCHEMIT : voda) 1 :19 -  9 1 : 19

doba máčení (hod)    0,5 – 1 hodina min. 8** hodin

Tlaková impregnace
(pouze čirá varianta 

produktu)

min. příjem (kg/m3) 5 15

koncentrace (%) 1 2

ředění (BOCHEMIT : voda) 1 : 99 1 : 49

Pozn.: 
* S vhodným krycím nátěrem  po zaschnutí; 4 – 24 hod. nebo dle okolních klimatických podmínek  (při aplikaci se 

doporučujeme řídit se instrukcemi výrobců  krycích nátěrů). 
** Vlhkost dřeva max. 20 %, čas máčení je min. 8 hodin.

Skladování: Přípravek skladujte v originálních dobře uzavřených obalech odděleně od 
potravin, nápojů a krmiv. Skladovací teplota: -15 až +30 °C. 

Kompatibilita s jinými produkty: Bochemit QB PROFI se nesmí míchat s jinými výrobky 
pokud slučitelnost nebyla vyzkoušena a potvrzena Bochemií a.s.

Technický servis: 
•	 Nabídka konduktometrů pro měření koncentrace aplikačního roztoku v provozních 

podmínkách. 
•	 Laboratorní analýza účinných látek v aplikačním roztok a ve dřevě.

Upozornění: Pouze pro profesionální použití. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké 
poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může poškodit 
reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. (varianta zelený: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování 
může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.) Před použitím si obstarejte 
speciální instrukce. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte 
ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU 
S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte 
kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte lékaře. 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. (varianta zelený: Obsahuje Reactive 
Blue 21. Může vyvolat alergickou reakci.)

První pomoc: Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého 
vzduchu, zabránit fyzické námaze(včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: 
vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou 
lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 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. Před použitím na dřevo nutno 
odzkoušet – možnost mírného zabarvení i u bezbarvého provedení. Případný mírný zákal 
nemá vliv na účinnost přípravku. Před použitím promíchejte!

Likvidace: Obaly po důkladném vyprázdnění a vypláchnutí předejte k likvidaci specializované 
firmě. Oplachová voda se použije pro přípravu pracovních roztoků. Případné zbytky přípravku 
je nutno zneškodňovat 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: 1.4.2015
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