
SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až 
+40 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením (kromě kovo-
vých obalů). Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním 
neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Chraňte před mrazem!

OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na 
základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností 
s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná 
nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho 
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda 
jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných pod- 
mínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. 
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 03/2022.

VLASTNOSTI

• Dlouhodobá ochrana povrchu proti dřevo zabarvujícím houbám, 
     hnilobě a dřevokaznému hmyzu
• Povrchová i hloubková impregnace pronikající do struktury dřeva 
• Odpuzuje vodu

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Insekticid a fungicid na vodní bázi určen k napouštění dřeva pod 
vodou ředitelné a syntetické lazury, laky a krycí barvy. Dlouhodobě 
chrání povrch proti dřevo zabarvujícím houbám a hnilobě, 
dřevokaznému hmyzu, zachovává kresbu dřeva, proniká hluboko 
do struktury a odpuzuje vodu.
Použití: Profesionální, široká veřejnost. Je určeno na bezbarvé 
napouštění všech druhů dřeva v interiéru i exteriéru, zejména na 
preventivní ochranu dřevěných staveb, zábradlí, plotů, trámů, 
okenních rámů, zahradního nábytku, pergol apod. Není určeno 
k napouštění povrchů přicházejícím do styku s potravinami 
a krmivy a na nátěry dětských hraček, skleníků a včelích úlů. 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Všechny podklady musí být suché, hladké, čisté, zbavené vosku, 
mastnot a nečistot a veškerých nátěrů (aplikujeme výhradně na 
neošetřené dřevo nebo zbavené všech předchozích vrstev nátěrů!). 
Nanášejte na suché, opracované nebo surové dřevo zbavené kůry 
a lýka. Z povrchu dřeva musí být odstraněna pryskyřice - vymytím 
vhodným rozpouštědlem, dřevo musí být vybroušeno brusným 
papírem č. 80 - 100. Tmavší (šedá) místa dřeva musí být před pou-
žitím napouštědla pod bezbarvé nebo lazurovací laky odstraněna 
vybroušením až na čisté dřevo. V tomto případě se musí vybrousit 
zejména dřevo, které bylo delší dobu vystaveno povětrnostním 
vlivům a po vybroušení nebylo natřené. Vlhkost dřeva smí být 
nejvýše 12 %.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Připraveno k použití. Obsah před aplikací důkladně protřepejte. 
Nanášejte neředěné na suché, opracované nebo surové dřevo 
zbavené kůry a lýka. Aplikujte štětcem, válečkem, namáčením nebo 
impregnací v 1-2 vrstvách. Pomůcky po použití ihned omyjte vodou. 
Nanášení stříkáním je zakázáno a napuštěný povrch dřeva 
nesmí být broušen. Po úplném zaschnutí je nutné na ošetřený 
povrch aplikovat bezbarvý lak, lazuru nebo vrchní nátěr. Preventivní 
ochrana při používaní v třídách použití 1 až 3.1. Preventivní ošetření 

dřeva: Účinné proti: larvám tesaříka krovového, larvám běžného 
dřevokazného hmyzu, larvám červotoče, termitům (Proti termitům 
rodu Reticulitermes, v třídách použití 1 až 3.1 a rodu Heterotermes, 
v třídách použití 1 až 2) na měkkém a tvrdém dřevě. Dřevokazné 
houby - Hnědá dřevná hnilobná houba (na měkké a tvrdé dřevo 
v třídě použití 2 a na měkké dřevo v třídě použití 3.1). Aplikace 
povrchovým ochranným nátěrem: 200 g produktu / m² dřeva. 
Ošetření napadeného dřeva: Měkké a tvrdé dřevo není vystave-
né povětrnostním podmínkám a častému navlhnutí. Účinné proti: 
larvám tesaříka krovového, larvám běžného dřevokazného hmyzu, 
larvám červotoče, termitům. Aplikační dávka při ošetřování dřeva 
povrchovým ochranným nátěrem je 300 g produktu / m² dřeva. 
Nanášecí zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce 
ihned omýt vodou.
Nářadí pro aplikaci: štětec, váleček, namáčení, impregnace

DOBA SCHNUTÍ

2 - 4 hodiny při teplotě 23°C.
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.
Biocidní účinek se projeví ihned po zaschnutí.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 

Složení: účinné látky Cypermetrin: 1,1 g.kg-1 (0.11%);Propikonazol 
1,6 g.kg-1 (0.16%); 
Tebukonazol 0,5 g.kg-1 (0.05%); IPBC 0,5 g.kg-1 (0.05%). Vysoce 
toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být 
korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi 
místními, regionálními, národními a mezi-
národními nařízeními. Uniklý produkt 
seberte. Údaje o pravděpodobných 
přímých nebo nepřímých nepříznivých 
účincích, návod: Zasažení očí: Okamžitě 
vypláchněte velkým množstvím vody a při 
tom několikrát nadzvedněte horní a spodní 
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víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní 
čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjmete je. Vyplachujte 
vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává 
podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc. Styk 
s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontamino-
vanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na 
specializované toxikologické pracoviště Vdechnutí: Přemístěte 
postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedí-
cí poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí 
velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Kontakt 
s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu 
na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo 
v případě kontaktu úst s velkým množstvím. Osobám s poruchou 
vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; 
uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. Uschovejte nádobu nebo etiketu. Obsahuje propikona-
zol,1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat 
alergickou reakci. Obsahuje biocidní přípravky: C(M)IT/MIT (3:1). 
IIA/h. Penetrační nátěrové hmoty. Limitní hodnoty EU: 30g/l 
(2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC. Pokyny na 
používání – Opatření na zmírnění rizika: Pro profesionální 
uživatele: Při aplikaci nanášením štětcem noste ochranné rukavice 
odolné vůči chemikáliím. Před použitím si vždy přečtěte etiketu 
nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny. V případě neúčin-
ného ošetření by uživatelé měli bezodkladně informovat držitele 
povolení. Na preventivní ošetření dřeva povrchovým ochranným 
nátěrem se ve třídě použití 3.1 musí aplikovat vrchní krycí nátěr. 
Při vnějším ošetřování dřeva by se měla na zem položit vhodná 
plastová fólie, pokud se aplikuje štětcem nebo válečkem, aby se 
zabránilo emisím do půdy. Produkt venku nepoužívejte, pokud 
jím můžete zasáhnout povrchové vody. Ošetřené dřevo se nesmí 
používat v blízkosti vodní složky životního prostředí. Přípravek na 
dřevo neaplikujte, pokud je pravděpodobné, že by došlo ke kontak-
tu látky s potravinami, krmivem, nápoji nebo dobytkem. Číslo 
povolení: CZ-0025243-0004  1-3. Výrobky typu 08 - Přípravky pro 
konzervaci dřeva, profesionální, široká veřejnost (neprofesionální). 
„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím 
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; Obaly čisté: 
O 15 01 06 Směsné obaly. Je zakázáno likvidovat s domácím 
odpadem. Návod na bezpečné zneškodnění přípravku 
a jeho obalu: Zneškodněte nespotřebovaný produkt, jeho obal 
a veškerý jiný odpad (t.j. plastovou fólii) v souladu s místními 
předpisy a nařízeními. Nevypouštějte nespotřebovaný produkt do 
půdy, vodních zdrojů, potrubí (sifon, toalety…), ani do drenáže.

OCHRANA PROTI 
DŘEVOKAZNÉMU 
HMYZU

INTERIÉR - EXTERIÉR

OCHRANA PROTI 
HOUBÁM A HNILOBĚ

VAROVÁNÍ

INFOLINKA CZ: 800 101 000 www.bondex.cz

INFORMACE O PRODUKTU
Balení 1L; 2L; 5L
Barevné odstíny: bezbarvý
Konečný vzhled: beze změny
Vydatnost: 5 - 10 m²/l v závislosti na druhu,
 struktuře a hustotě dřeva. 
 Doba spotřeby: 2,5 roku

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota produktu: 1,0 g.cm-3

Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 1,14% obj.
Obsah organických rozpouštědel: 0,0112 kg/kg produktu

TECHNICKÝ LIST

PRESERVE
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR NA DŘEVO



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až 
+40 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením (kromě kovo-
vých obalů). Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním 
neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Chraňte před mrazem!

OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na 
základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností 
s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná 
nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho 
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda 
jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných pod- 
mínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. 
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 03/2022.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Insekticid a fungicid na vodní bázi určen k napouštění dřeva pod 
vodou ředitelné a syntetické lazury, laky a krycí barvy. Dlouhodobě 
chrání povrch proti dřevo zabarvujícím houbám a hnilobě, 
dřevokaznému hmyzu, zachovává kresbu dřeva, proniká hluboko 
do struktury a odpuzuje vodu.
Použití: Profesionální, široká veřejnost. Je určeno na bezbarvé 
napouštění všech druhů dřeva v interiéru i exteriéru, zejména na 
preventivní ochranu dřevěných staveb, zábradlí, plotů, trámů, 
okenních rámů, zahradního nábytku, pergol apod. Není určeno 
k napouštění povrchů přicházejícím do styku s potravinami 
a krmivy a na nátěry dětských hraček, skleníků a včelích úlů. 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Všechny podklady musí být suché, hladké, čisté, zbavené vosku, 
mastnot a nečistot a veškerých nátěrů (aplikujeme výhradně na 
neošetřené dřevo nebo zbavené všech předchozích vrstev nátěrů!). 
Nanášejte na suché, opracované nebo surové dřevo zbavené kůry 
a lýka. Z povrchu dřeva musí být odstraněna pryskyřice - vymytím 
vhodným rozpouštědlem, dřevo musí být vybroušeno brusným 
papírem č. 80 - 100. Tmavší (šedá) místa dřeva musí být před pou-
žitím napouštědla pod bezbarvé nebo lazurovací laky odstraněna 
vybroušením až na čisté dřevo. V tomto případě se musí vybrousit 
zejména dřevo, které bylo delší dobu vystaveno povětrnostním 
vlivům a po vybroušení nebylo natřené. Vlhkost dřeva smí být 
nejvýše 12 %.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Připraveno k použití. Obsah před aplikací důkladně protřepejte. 
Nanášejte neředěné na suché, opracované nebo surové dřevo 
zbavené kůry a lýka. Aplikujte štětcem, válečkem, namáčením nebo 
impregnací v 1-2 vrstvách. Pomůcky po použití ihned omyjte vodou. 
Nanášení stříkáním je zakázáno a napuštěný povrch dřeva 
nesmí být broušen. Po úplném zaschnutí je nutné na ošetřený 
povrch aplikovat bezbarvý lak, lazuru nebo vrchní nátěr. Preventivní 
ochrana při používaní v třídách použití 1 až 3.1. Preventivní ošetření 

dřeva: Účinné proti: larvám tesaříka krovového, larvám běžného 
dřevokazného hmyzu, larvám červotoče, termitům (Proti termitům 
rodu Reticulitermes, v třídách použití 1 až 3.1 a rodu Heterotermes, 
v třídách použití 1 až 2) na měkkém a tvrdém dřevě. Dřevokazné 
houby - Hnědá dřevná hnilobná houba (na měkké a tvrdé dřevo 
v třídě použití 2 a na měkké dřevo v třídě použití 3.1). Aplikace 
povrchovým ochranným nátěrem: 200 g produktu / m² dřeva. 
Ošetření napadeného dřeva: Měkké a tvrdé dřevo není vystave-
né povětrnostním podmínkám a častému navlhnutí. Účinné proti: 
larvám tesaříka krovového, larvám běžného dřevokazného hmyzu, 
larvám červotoče, termitům. Aplikační dávka při ošetřování dřeva 
povrchovým ochranným nátěrem je 300 g produktu / m² dřeva. 
Nanášecí zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce 
ihned omýt vodou.
Nářadí pro aplikaci: štětec, váleček, namáčení, impregnace

DOBA SCHNUTÍ

2 - 4 hodiny při teplotě 23°C.
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.
Biocidní účinek se projeví ihned po zaschnutí.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE 

Složení: účinné látky Cypermetrin: 1,1 g.kg-1 (0.11%);Propikonazol 
1,6 g.kg-1 (0.16%); 
Tebukonazol 0,5 g.kg-1 (0.05%); IPBC 0,5 g.kg-1 (0.05%). Vysoce 
toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být 
korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi 
místními, regionálními, národními a mezi-
národními nařízeními. Uniklý produkt 
seberte. Údaje o pravděpodobných 
přímých nebo nepřímých nepříznivých 
účincích, návod: Zasažení očí: Okamžitě 
vypláchněte velkým množstvím vody a při 
tom několikrát nadzvedněte horní a spodní 

víčka. Zkontrolujte, zda má zasažená osoba nasazené kontaktní 
čočky, a pokud se dají snadno vyjmout, vyjmete je. Vyplachujte 
vlažnou vodou nejméně po dobu 10 minut. Pokud přetrvává 
podráždění nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékařskou pomoc. Styk 
s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte kontamino-
vanou pokožku vodou. Pokud se objeví symptomy, obraťte se na 
specializované toxikologické pracoviště Vdechnutí: Přemístěte 
postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v klidu v polosedí-
cí poloze. Pokud se objeví symptomy a/nebo dojde k vdechnutí 
velkého množství, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Kontakt 
s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě kontaktujte specialistu 
na toxikologickou léčbu, pokud se vyskytnou obtíže a/nebo 
v případě kontaktu úst s velkým množstvím. Osobám s poruchou 
vědomí nepodávejte tekutiny ani u nich nevyvolávejte zvracení; 
uložte je do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. Uschovejte nádobu nebo etiketu. Obsahuje propikona-
zol,1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methyli-
sothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat 
alergickou reakci. Obsahuje biocidní přípravky: C(M)IT/MIT (3:1). 
IIA/h. Penetrační nátěrové hmoty. Limitní hodnoty EU: 30g/l 
(2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC. Pokyny na 
používání – Opatření na zmírnění rizika: Pro profesionální 
uživatele: Při aplikaci nanášením štětcem noste ochranné rukavice 
odolné vůči chemikáliím. Před použitím si vždy přečtěte etiketu 
nebo leták a dodržujte všechny uvedené pokyny. V případě neúčin-
ného ošetření by uživatelé měli bezodkladně informovat držitele 
povolení. Na preventivní ošetření dřeva povrchovým ochranným 
nátěrem se ve třídě použití 3.1 musí aplikovat vrchní krycí nátěr. 
Při vnějším ošetřování dřeva by se měla na zem položit vhodná 
plastová fólie, pokud se aplikuje štětcem nebo válečkem, aby se 
zabránilo emisím do půdy. Produkt venku nepoužívejte, pokud 
jím můžete zasáhnout povrchové vody. Ošetřené dřevo se nesmí 
používat v blízkosti vodní složky životního prostředí. Přípravek na 
dřevo neaplikujte, pokud je pravděpodobné, že by došlo ke kontak-
tu látky s potravinami, krmivem, nápoji nebo dobytkem. Číslo 
povolení: CZ-0025243-0004  1-3. Výrobky typu 08 - Přípravky pro 
konzervaci dřeva, profesionální, široká veřejnost (neprofesionální). 
„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím 
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; Obaly čisté: 
O 15 01 06 Směsné obaly. Je zakázáno likvidovat s domácím 
odpadem. Návod na bezpečné zneškodnění přípravku 
a jeho obalu: Zneškodněte nespotřebovaný produkt, jeho obal 
a veškerý jiný odpad (t.j. plastovou fólii) v souladu s místními 
předpisy a nařízeními. Nevypouštějte nespotřebovaný produkt do 
půdy, vodních zdrojů, potrubí (sifon, toalety…), ani do drenáže.
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