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WOOD
PROTECTOR 
Impregnat do

drewna
konstrukcyjnego

koncentrat 

 Opis produktu i właściwości

● niewymywalny impregnat do drewna budowlanego 
● zawiera formułę duoactive
● I-III klasa użytkowania drewna*
● zabezpiecza drewno przed grzybami powodującymi głęboki
rozkład drewna
● zabezpiecza drewno przed insektami
● koncentrat w płynie – stosować 10% roztwór wodny
● **I  klasa  użytkowania  drewna  –  drewno  montowane  pod
zadaszeniem w przestrzeniach zamkniętych
● II  klasa  użytkowania  drewna  –  drewno  montowane  na
zewnątrz pomieszczeń pod zadaszeniem
● III  klasa  użytkowania  drewna  –  drewno  narażone  na
bezpośrednie  działanie  warunków  atmosferycznych.

 Zastosowanie produktu 
Do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w
przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków
atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych – przed
działaniem owadów oraz  grzybów domowych,  powodujących
głęboki  rozkład  drewna.  Do  zabezpieczania  domów
drewnianych,  altan,  drewutni,  elewacji,  podbitek  dachowych
oraz innych elementów drewnianych w klasie użytkowania 1-3. 

 Przygotowanie podłoża
Wilgotność  drewna  powinna  wynosić  max.  25%.  Drewno
powinno być oczyszczone,  suche,  wygładzone,  odtłuszczone,
bez  pozostałości  poprzednich  powłok.  Powierzchnie
zainfekowane  powinny  zostać  oczyszczone  do  surowego
drewna lub wymienione na nowe. 

 Przygotowanie produktu                            

Przygotować  roztwór  10%,  czyli  zawartość  5  kg  opakowania
WOOD  PROTECTOR  IMPREGNAT  DO  DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO  KONCENTRAT  rozpuścić  w  45  l  wody,
dobrze  wymieszać  aż  do  całkowitego  rozpuszczenia  się
preparatu.  

 Sposób użycia/aplikacja                            
Produkt nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2 krotne)
malowanie  lub  natrysk,  bardzo  poręczne  jest  zastosowanie
spryskiwacza  ogrodowego.  Drewno  po  zaimpregnowaniu
sezonować  pod  zadaszeniem  na  przekładkach  przez  min.72
godziny.  Pomieszczenia,  w  których  zabezpieczono  drewno
preparatem,  można  oddać  do  użytku  po  intensywnym
wietrzeniu również po trzech dobach.
Roztwór  roboczy  pozostawiony  w  zbiorniku  impregnacyjnym
wymieszać ok. 5 min. przed każdym kolejnym użyciem.

 Dokumenty

● Pozwolenie nr 3207/07 na obrót produktem biobójczym Wood
Protector Impregnat do drewna konstrukcyjnego Koncentrat.

 Uwagi

● WOOD  PROTECTOR  IMPREGNAT  DO  DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT dostępny jest jako impregnat
w kolorze  zielonym,  na  taki  kolor  barwi  drewno zachowując
jego  fakturę.  Barwnik  jest  tylko  wskaźnikiem  ułatwiającym
malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest
niewymywalny.                 
●  Niniejsza  instrukcja  zawiera  możliwie  wyczerpujące
informacje  na  temat  stosowania  wyrobu,  jednak  nie  może
opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie
wątpliwości  należy  skontaktować  się  ze  służbą  techniczną
Producenta  lub  postępować  zgodnie  z  ogólnie  przyjętymi
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zasadami  sztuki  budowlanej.                           
● W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru
partii produkcyjnej i dowodu zakupu. 
●  Data  produkcji  i  numer  partii  produkcyjnej  podane  są  na
opakowaniu.

 Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Producenta wynosi  3  lata  od daty  produkcji  w temperaturze
powyżej  +5°C  (max.  +23°C).  Przechowywać  w  właściwie
oznakowanych opakowaniach oraz w suchych i wntylowanych
pomieszczeniach.

 Dane techniczne   
Postać

Temperatura zapłonu

Gęstość koncentratu (w temp. 
20±1°C)

pH

Agresywność korozyjna wobec stali

Rozpuszczalność

Kolorystyka 

ciecz

produkt niepalny

1,007 ±0,03 g/cm³

6,0 – 7,0

średnia, malejąca

dobrze rozpuszcza się w 
wodzie

zielony

 Zużycie

●  3 klasa użytkowania:  przeciw grzybom,  przeciw owadom i
biokorozji: 5 kg koncentratu na 62,5 m2

● 2  klasa  użytkowania:  przeciw  owadom  i  biokorozji:   5  kg
koncentratu na 83,33 m2

 Klasyfikacja bezpieczeństwa
Zawiera: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę; 
N-tlenki kokoalkilodimetyloamin;  kwas mlekowy; propikonazol
(ISO);.
H315  Działa  drażniąco  na  skórę.  H317  Może  powodować
reakcje alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie
oczu. H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410  Działa  bardzo  toksycznie  na  organizmy  wodne,
powodując długotrwałe skutki.  P201 Przed użyciem zapoznać
się  ze  specjalnymi  środkami  ostrożności.  P280  Stosować
rękawice  ochronne/odzież  ochronną/ochronę  oczu/ochronę
twarzy. P302+P352. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku
wystąpienia  podrażnienia  skóry  lub  wysypki:  Zasięgnąć
porady/zgłosić  się  pod  opiekę  lekarza.  P305+P351+P338  W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez  kilka  minut.  Wyjąć  soczewki  kontaktowe,  jeżeli  są  i
można  je  łatwo  usunąć.  Nadal  płukać.  P310  Natychmiast
skontaktować  się  z  OŚRODKIEM  ZATRUĆ/  lekarzem.  P501
Zawartość/pojemnik  usuwać  do  odpowiednio  oznakowanych
pojemników na odpady zgodne z krajowymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i 
pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki.

 Waga/opakowanie

Opakowania  1 kg, 5 kg
Palety  360 kg, 540 kg 
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