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Artyku  promocyjny

Skutecznym sposobem uzyskania trwa o ci 

biologicznej drewna jest stosowanie impre-

gnatów FOBOS® firmy LUVENA S.A., która 

od ponad 30 lat specjalizuje si  w produk-

cji technicznych impregnatów stosowa-

nych do ochrony drewna konstrukcyjnego.

Wiadomo, e…
1. Stosowanie technicznych impregnatów 

ochronnych pozwala prewencyjnie zabez-

pieczy  konstrukcje poprzez uodpornienie 

drewna na zagrzybienie lub atak owadów. 

Jednocze nie impregnaty ogniochronne 

zwi kszaj  bezpiecze stwo przeciwpo a-

rowe budynków.

2. Niezabezpieczona cz  bielasta drewna 

w niesprzyjaj cych warunkach staje si a-

tw  po ywk  dla grzybów domowych. 

Grzyby te wywo uj  jego szybki i intensywny 

rozk ad. Na powierzchni powstaj  sp kania, 

które szybko si  pog biaj , niszcz c struk-

tur  drewna. Pora one drewno staje si  lek-

kie i kruche. Ubytek suchej masy drewna po 

6 miesi cach mo e si ga  50 proc.

3. Grzyby domowe rozprzestrzeniaj  si a-

two przez zarodniki i sznury grzybniowe, 

co mo e prowadzi  do opanowania nawet 

odleg ych cz ci budynku. Pora eniu ulega-

j  nie tylko drewniane elementy konstruk-

cji cian i dachów, ale tak e stolarka okien-

na i drzwiowa, czy np. drewniane pod ogi. 

Grzyby domowe niszcz  niezaimpregnowa-

ne pod o e drewniane oraz destrukcyjnie 

dzia aj  na nieorganiczne materia y budow-

lane os abiaj c np. wytrzyma o  cegie  czy 

zapraw murarskich.

4. Owady niszcz ce drewno s  najtrudniej-

szym do zwalczenia czynnikiem powoduj -

cym korozj  biologiczn  drewna ze wzgl -

du na du  mobilno  larw od ywiaj cych 

si  miazg  drzewn . Zastosowanie impre-

gnatów, które chroni  przed owadami, za-

pewnia 100 proc. miertelno ci larw wyl -

gaj cych si  z jaj z o onych przez owady.

5. Zabezpieczenie ogniochronne do stopnia 

niezapalno ci w zdecydowany sposób ogra-

nicza wp yw drewna na rozwój po aru 

i rozgorzenie (gwa towne rozprzestrze-

nienie si  ognia). Impregnaty przyspiesza-

j  zw glanie drewna, tworz c naturaln

izolacj , która opó nia wzrost tempera-

tury drewna i ogranicza dalsze spalanie. 

Dodatkowo sk adniki impregnatu rozcie -

czaj  palne gazy i odcinaj  dop yw tlenu, 

powoduj c samoga ni cie p omienia po 

usuni ciu ród a ognia.

6. Wszystkie impregnaty biochronne (do za-

bezpieczania drewna) i biobójcze (do zwal-

czania czynników powoduj cych korozj

bio logiczn ) musz  bezwzgl dnie uzyska

pozwolenie na obrót produktem biobójczym, 

wydawane przez Urz d Rejestracji Pro-

duktów Leczniczych, Wyrobów Me dy-

cz nych i Pro duk tów Biobójczych. 

W przypadku impregnatów ognio-

chronnych niezb dne jest uzyskanie 

przez producenta Aprobaty Te ch nicznej 

wydawanej przez Instytut Techniki 

Budowlanej.

Najpierw okre li
zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie na impregnat nale-

y zawsze okre li  po wcze niejszym 

przeliczeniu kubatury drewna wyra-

onej w m3 na powierzchni  wyra o-

n  w m2. Nast pnie na podstawie nor-

my zu ycia impregnatu wyra onej

w kg/m2 nale y obliczy  ilo rodka 

niezb dn  do zaimpregnowania drew-

na. Tabel  u atwiaj c  obliczenie za-

potrzebowania na impregnat mo na 

znale  na stronie internetowej www.

dobreimpregnaty.pl.

Kompleksowa ochrona
Podstawowa impregnacja powinna 

obj  uodpornienie drewna konstruk-

cyjnego na zagrzybienie i inne formy biode-

gradacji.

Efekt ten mo na uzyska , stosuj c czte-

rofunkcyjny impregnat FOBOS® M-4 lub 

niewymywalny, wysoko skoncentrowany 

FOBOS® NW w p ynie.

W indywidualnych przypadkach, na y-

czenie inwestora, istnieje mo liwo  roz-

szerzenia zakresu ochrony drewna zabez-

pieczonego rodkiem FOBOS® NW przed 

grzybami i owadami poprzez dodatkowe 

uodpornienie drewna preparatem FOBOS®

M-1 na dzia anie ognia do klasy niezapalno-

ci i NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

Niezb dne certyfikaty zwi zane ze stoso-

waniem impregnatów FOBOS® s  udost pnia-

ne przez producenta na yczenie klienta.

Co warto wiedzie  o impregnacji 
drewna konstrukcyjnego?
Drewno, jako materia  budowlany u ytko-
wany we w a ciwych warunkach, jest w za-
sadzie niezniszczalne. Warunkiem tego jest 
jednak zapewnienie mu odpowiedniej trwa-
o ci biologicznej.

FOBOS® M-4 FOBOS® NW FOBOS® M-1

Ochrona przed ogniem + +

Ochrona przed grzybami + +

Ochrona przed owadami + +

Stosowanie wewn trz budynków + + +

Stosowanie na zewn trz budynków +

Produkt do konserwacji drewna nale y u ywa  z zachowaniem szczególnych 
rodków ostro no ci. Przed u yciem nale y przeczyta  etykiet  i ulotk  in-

formacyjn .


