
 
 
 

Bochemit QB 
Koncentrovaný vodou riediteľný fungicídny a insekticídny prípravok na 
drevo a murivo. Určený ku impregnácii stavebného muriva v interiéri 
a exteriéri, pri použití v exteriéri sa doporučuje aplikovať prípravok 
metódou dlhodobého máčania prípadne použiť krycí náter. Prípravok 
poskytuje rezivu dlhodobú ochranu proti drevokaznému hmyzu, 
drevokazným hubám a plesniam. Preventívna ochrana muriva proti 
plesniam. 

  

Použitie 

Pre povrchovú, polohĺbkovú a hĺbkovú impregnáciu reziva, krovov a ďalšieho 
stavebného dreva pri stavbách a rekonštrukciách v interiéroch i exteriéroch. Chráni 
drevo proti drevokazným hubám (vrátane drevomorky domácej), plesniam 
a drevokaznému hmyzu. Na preventívnu ochranu muriva proti plesni a sanácii muriva 
napadnutého drevomorkou domácou. Po zaschnutí je možné použiť ďalšie krycie 
nátery.    

Typové ozna čení pod ľa STN 49 0600 - 1 

IV, P, B, W, 2   
 

Aplikácia : 

Aplikuje sa náterom, postrekom, máčaním, ponorovaním a tlakovou impregnáciou. 
Murivo napadnuté drevomorkou domácou sa sanuje injektážou.    

Účinné zložky, vzh ľad 

alkylbenzyldimetylamonium chlorid ................................ min. 18 % 
kyselina boritá ............................................................ min. 18 % 

koncentrovaný nízkoviskózní vodný roztok 
číra kvapalina alebo v farebných variantoch (zelená, hnedá a žltá indikačná farba).   

Doba použite ľnosti: 

36 mesiacov    

Veľkos ť balení 

5 kg, 15 kg, 50 kg, 500 kg 

  

stránka 1 z 3Bochemit QB - Bochemie

2.2.2011http://www.bochemie.sk/obchodne-jednotky/fungicidy/produkty/bochemit-qb-3.aspx



Doporu čené koncentrácie pracovných roztokov a minimálne 
príjmy Bochemitu QB  

* iba s vhodným krycím náterom 

  

. 

 

Kapitoly 

� 1. Obecné informácie  
� 2. Technologické aplikačné postupy 

Upozornenie 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o výrobku. 

Trieda 
ohrozenia 

STN EN 335-
1 

Riedenie 
prípravku 
Bochemit : 

voda 

Min. príjem 
koncentrátu 

(g/m2) 

Metoda aplikácie 

Interiér (1-2) 1:6-9 20 náter, postrek (1-2x) / 
máčanie 

1:99 5 kg/m3 tlakovakuová 
impregnácia 

Exteriér (3) 1:6-9  40* náter, postrek (2x) 
1:19 50 máčanie 
1:49 15 kg/m3 tlakovakuová 

impregnácia 
Preventívna 

ochrana 
muriva 

1:9 40 náter, postrek (2x) 

Sanácia 
drevomorky 

1:9 50 injektáž   
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republika 

Tel.: +421 (0) 46 542 2988, Fax: +421 (0) 46 542 6324, E-mail: 
bosl@bochemie.sk                                                                                         

Mapa webu Používáme redakční systém MediaCentrik® 
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