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Lignofix E-Profi je koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému 
hmyzu (napr. červotoč, Fúzač krovový) a drevokazným hubám (napr. Drevokaz slzivý) a 
drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva v interiéroch (napr. 
strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. 
strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež na ochranu muriva a omietok proti prerastaniu 
drevokaznými hubami. Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s 
potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. 

 
Typové označenie (podľa STN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S. 

Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 50 m2. 

Koncentrácia aplikačných roztokov (riedenie vodou) 

Ochrana drevo murivo a omietky 
 
Lignofix E-Profi 

náter, postrek, 
ponáranie 

máčanie náter, postrek 

interiér exteriér interiér exteriér interiér, exteriér 
Riedenie (vodou) 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 neriedi sa 
Min. príjem koncentrátu (g/m2) 20 20 20 20 60 
Odporúčaný počet ošetrení 
(podľa povrchu a vlhkosti dreva) 

 2 x 2 - 3 x min. 30  
minút*** 

min. 8-24 
 hod.**** 

1 - 3 x 

Doba ochrany * ** * **  

V exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom  zabraňujúcim tvorbe trhlín. 
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba schnutia 3 dni. 

* až po dobu životnosti stavby, ** odporučená kontrola po 10 rokoch, *** vlhkosť dreva cca 20%, **** podľa vlhkosti dreva 

 

Návod na použitie: Po nariedení (viď tabuľka) aplikujte náterom, postrekom alebo máčaním na 
dokonale očistené drevo. Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti aspoň 
0,5m od okraja viditeľného napadnutia a nahraďte ho novým. Pokiaľ je napadnuté i murivo, odstráňte 
omietku, vyškriabte škáry, murivo opáľte horákom a preventívne ošetrite týmto prípravkom. 
 
Skladovanie: Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od 
potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5°C do +30°C. Výrobok nesmie zmrznúť. Po otvorení ihneď 
spotrebujte. 
 
Záručná doba: 36 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
Upozornenie: Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s 
fóliou prekážkou. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia aj pre farebné 
modifikácie.  

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 
 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o prípravku. 

 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: viď etiketa a karta 
bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk). 
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