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Poznámka:  
Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací 
přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou. 

44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4, IČ: 29141788;  DIČ: CZ29141788 
e-mail: info@44u.cz;  www.44u.cz 

Charakteristika: 
44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI je dlouhodobá preventivní ochrana 

stavebního dřeva. Vysoká odolnost proti vymývání ze dřeva. Bezbarvé provedení nemění vzhled ošetřeného 
dřeva. Na základě testů podle evropských norem přiřazeno typové označení: FB, Ip, P, 1, 2, 3, S. 

 
Použití:  

44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI je určena pro ochranný nátěr dřevěných 
střešních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních 
staveb ukotvených do země na jiných než dřevěných pilířích, protihlukových stěn apod. 
 
Technická data: 

Báze:  kapalina – sloučenina účinných látek (100 g výrobku 
obsahuje 20 g benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium 
chloridu, 0,3 g tebuconazolu, 0,3 g propiconazolu a  

 0,1 g cypermethrinu) 
Typové označení:  FB, Ip, P, 1, 2, 3, S 
Hodnota pH:  cca 7-8 při 20 °C pro 10 % roztok 
Měrná hmotnost:   1,05 kg/l 

Spotřeba:   20 g/m2 dřeva v interiéru 

     30 g/m2 dřeva v exteriéru 

Ředění vodou na roztok: 1:9 nátěr, postřik ponořování 

     1:19 máčení 

Aplikační teplota:   od +2°C 

Barva:     zelená, čirá, hnědá 

Balení:     PE lahev 1l, kanystr 3l, 5l, 10l, 50l 

 

Příprava podkladu:  
 Dřevěný podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů. 
Části výrazně napadené dřevokaznými houbami se odstraní a nahradí zdravým, 44u DŘEVOSAN PROFI - 
IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI ošetřeným dřevem.   
 
Pracovní postup:  44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI se před použitím ředí vodou v 
poměru 1 kg přípravku k 9 litrům vody (nátěr, postřik, ponořování) nebo 1 kg přípravku k 19 litrům vody 
(máčení). Při aplikaci nátěrem nebo postřikem na dřevo od pily postačí dva nánosy. Druhý nános se provádí až 
po zaschnutí prvního. Na dřevo vystavené venkovní povětrnosti je nutné provést ještě třetí nebo čtvrté 
ošetření – podle kvality povrchu dřeva. Při aplikaci ponořováním nebo dlouhodobým (12 – 24 hodin) máčením 
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se doba ponoru řídí především vlhkostí dřeva. Při sanaci dřeva napadeného dřevokazným hmyzem se použije 
injektáž 15 % vodným roztokem (1 kg přípravku k 5,5 litrům vody). 
 

Manipulace s ošetřeným dřevem:  
 Čerstvě ošetřené dřevo je potřebné chránit min. 3 hodiny před deštěm, než dojte k fixaci účinných 
složek. Větší plochy dřeva v interiéru ošetřené 44u DŘEVOSAN PROFI - IMPREGNACE NA DŘEVO PROFI, které 
jsou v přímém styku s člověkem (obklady), překryjte nátěrem. Ošetřené dřevo pro venkovní použití je potřebné 
chránit před popraskáním vhodným dekoračním nátěrem (lazury, laky… ředitelné vodou nebo rozpouštědly). 
 
Životnost provedené ochrany:  
 V interiéru časově neomezená (doporučené provedení prohlídky, event. opakované ošetření, po 20 
letech), v exteriéru bez krycího nátěru 10 let (následně provést kontrolu a případně opakovat ošetření). 
 
Skladování:  

Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 36 měsíců od 
data výroby uvedeného na obalu. 
 
Upozornění:  
 

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace 
o přípravku. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Likvidace obalu:  

Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Zákaz opětovného použití obalu. 
 
Bezpečnost: 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu. Přípravek se 
nesmí použít na dřevo, které přijde do přímého kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivy. 
Nepoužívat na dětské hračky. Je-li poměr ošetřené plochy k objemu obývané místnosti větší nebo roven 0,2 
m2/m3, doporučujeme dřevo ošetřené přípravkem překrýt dekorativní lazurou nebo lakem. 


