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PLUS I
PŘÍPRAVEK URČENÝ K SANACI  

NAPADENÉHO DŘEVA

LIKVIDACE
PREVENCE
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Koncentrovaný kapalný insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu: červotoč, tesařík, dřevokaz, 
pilořitka, mravenci, a to ve všech jeho vývojových stádiích (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec)  v napadeném dřevě. 
Bochemit Plus I zároveň poskytuje následnou preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

Účinné složky:
› cypermethrin (1 %)
› permethrin (0,1 %)

oblast použití:
Ve všech případech, kde je nutná sanace v kombinaci 
s preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu. 
Vhodný pro likvidaci hmyzu v historicky vzácných 
dřevěných konstrukcích, starožitných předmětech 
a pod. Pro povrchovou impregnaci řeziva, krovů, 
podlah, trámů a dalšího dřeva při stavbách a rekon-
strukcích v interiérech.

aplikace:
Přípravek se ředí vodou nebo lihem. Aplikuje se nátěrem, 
postřikem, máčením, v místech rozsáhlého napadení 
dřevokazným hmyzem se přípravek aplikuje injektáží 
(tlakovou nebo beztlakovou).

vzhled:
Po aplikaci přípravku dřevo nezapáchá a zachovává si svůj 
přirozený vzhled. Přípravek je transparentní a nezpůsobuje 
žloutnutí dřeva.

Účinnost:
Sanace dřeva napadeného dřevokazným hmyzem a jeho 
následná preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu. 



PoužItí 
(tř. použití dle ČSN 335)

Ředění koncentrátu
BochemIt : VodA

minimální
příjem koncentrátu

metodA
APlIKAce

likvidace hmyzu
interiér i exteriér 1:9 30 g/m2 Nátěr, postřik (2x)

Injektáž

Prevence – interiér 
(1, 2) 1:19 5 g/m2 Nátěr, postřik (1x)

máčení 5 min.

doPoruČeNé KoNceNtrAce PrAcoVNích roztoKů
A mINImálNí PŘíjmy BochemItu PluS I

› Následující aplikaci provádět až po zaschnutí předcházejícího (za 4–24 hod.).

typové označení dle čsn 49 0600-1:
› IP, 1, 2, S

balení:
› 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg

doba použitelnosti:
› 24 měsíců 

životnost provedené ochrany:
› minimálně 10 let, poté kontrola stavu   
   ochrany ve dvouletých intervalech



BOCHEMIE a.s., lidická 326, 735 81  Bohumín
tel.: +420 596 091 111, e-mail: bochemie@bochemie.cz, www.bochemie.cz

používejte biocidy bezpečným způsobem.
před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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techNoloGIcKé APlIKAČNí PoStuPy:
1. ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem
Nejprve se odstraní silně napadené části dřeva. Povrch dřeva se očistí a odmastí, aby přípravek mohl dokonale 
penetrovat do dřeva. Bochemit Plus I se naředí vodou (nebo lihem) na 10 % roztok. Aplikuje se nátěrem, 
postřikem nebo injektáží. minimální příjem koncentrátu je 30 g/m2 dřeva. Následující nátěr nebo postřik se 
provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4–24 hod.).

2. preventivní ochrana dřeva nátěrem a postřikem
Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 °c až +30 °c tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného 
nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. K dosažení požadovaného příjmu je dostatečná 
jedna aplikace.


