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Technický  list  
 

                                          Lignofix I-Profi koncentrát 
                             Profesionálna likvidácia drevokazného hmyzu 

 

                                           
 
POUŽITIE 

Lignofix I-Profi koncentrát je kvapalný prípravok na ošetrenie dreva napadnutého 

drevokazným hmyzom (červotoč, fuzáč atď.) a na preventívne ošetrenie dreva proti 

drevokaznému hmyzu v interiéroch (strešné konštrukcie, obloženie, schody, podlahy 

atď.) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (strešné podbitie, 

drevené stavby, ploty, krovy atď.). Prípravok má aj preventívny účinok proti plesniam. 

Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, 

nápojmi a krmivami ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. 

    

         

          

 

TYPOVÉ OZNAČENIE (podľa STN 49 0600-1) 

IP, 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného účinku na drevokazný hmyz 

RIEDENIE 

Koncentrát sa riedi v pomere 1: 4 vodou (1 diel Lignofix I-Profi koncentrát a 4 diely vody), tzn. z 1 kg Lignofix 

I-Profi koncentrát je možné pripraviť 5 kg aplikačného roztoku. 

 

                   +         

       Lignofix I-Profi                         voda 

          koncentrát 

Pozor! 

Pridaním menšieho množstva vody, ako je 

odporúčané, sa zhoršuje prenikanie roztoku, resp. 

účinných látok do dreva a môže sa tak vytvoriť 

vrstva zabraňujúca ukotveniu následných 

povrchových úprav lazúrami, emailom a pod. 
 

VÝDATNOSŤ 

Výdatnosť prípravku na drevokazný hmyz 

Umiestnenie Použitie Výdatnosť z 1 kg 

   koncentrátu 

   Príjem g/m2 

  koncentrátu 

Počet náterov Riedenie 

Interiér 
Prevencia 50 m2 20 1-2 

1:4 
Likvidácia 20 m2 50 2-3* 

Exteriér 
Prevencia 26 m2 38 2-3* 

Likvidácia 20 m2 50 2-3* 
 

*Hladké drevo až 3 nátery 

Prevencia proti plesniam 25 g/m2 (výdatnosť 40 m2 /1 kg prípravku). 
 

PARAMETRE VÝROBKU 

Hustota (20°C)  0,96- 1,00 g/cm3 
 

FAREBNÉ MODIFIKÁCIE 

Bezfarebná, zelená 
 

UPOZORNENIE 

Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu impregnačného roztoku s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je 

kontakt s fóliou prekážkou. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia i pre farebné 

modifikácie. Bezfarebná modifikácia prípravku môže spôsobiť mierne zažltnutie ošetrovaného dreva - nutné 

odskúšať! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 
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SPÔSOB NANÁŠANIA 
Štetec, valček, postrek, polievanie, máčanie, injektáž. 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Vlhkosť dreva pred aplikáciou prípravku by sa mala pohybovať do 20%, u dreva s vyššou vlhkosťou je nutné 

dodatočne ošetriť nové trhliny vzniknuté pri vysúšaní. 

Aplikačný roztok sa nanáša na dokonale očistené drevo (v prípade silného napadnutia sa najskôr odstránia 

poškodené časti dreva). Aplikácia sa vykonáva 1-3x podľa povrchu dreva a umiestnenia v interiéri / exteriéri 

(viď tabuľka vyššie). Vždy je potrebné dodržať predpísanú výdatnosť, počet náterov je len orientačný a závisí 

od hrubosti dreva. 

V exteriéri musí byť drevo, ktoré bolo ošetrené týmto prípravkom, prekryté vhodným krycím náterom 

zabraňujúcim tvorbe trhlín (lazúra, email alebo lak). Pred aplikáciou finálneho náteru je odporúčaná doba 

schnutia 3 dni. 
 

ŽIVOTNOSŤ 

Predpokladaná životnosť v interiéri je minimálne 10 rokov, následne je odporúčané vykonávať kontrolu v 

dvojročných intervaloch. 

V exteriéri je životnosť limitovaná celistvosťou ochranného krycieho náteru (ochrana dreva do porušenia 

celistvosti ochranného filmu). 
 

SKLADOVANIE 

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, pri teplote od +5 °C do +30 °C, na 

dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív, zdrojov tepla a vznietenia. Výrobok nesmie 

zmrznúť. Po otvorení ihneď spotrebujte. 
 

ZÁRUČNÁ DOBA 

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.                                                                   
 

BALENIE 

0,5kg; 1kg, 5kg, 10kg 
 

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené 

informácie o prípravku.  
 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom viď etiketa a Karta 

bezpečnostných údajov: www.stachema.sk. 
 

Dátum revízie: 24. 06. 2021 

Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.  
 

Distribútor v SR: 

STACHEMA Bratislava a.s. 

Železničná 714/180 

900 41 Rovinka, SR 

Tel.: 00421-2-45985500 

stachema@stachema.sk 

www.stachema.sk 

http://www.stachema.sk/
mailto:stachema@stachema.sk

