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Produkty, które kompleksowo 
chroni  i dekoruj  drewno 
Marka Drewnochron oferuje proste w zastoso-

waniu i bezpieczne dla zdrowia oraz rodowi-

ska produkty ochronno-dekoracyjne do drewna. 

Szeroka grupa wysokojako ciowych rodków za-

wiera impregnaty, lakierobejce, lakiery oraz ole-

je. Ka dy z nich odpowiada ró norodnym po-

trzebom zarówno pod wzgl dem u ytkowym, 

jak i ochronno-dekoracyjnym. Przeznaczone s

one zarówno do drobnych przedmiotów drew-

nianych jak i ma ej architektury wokó  domu 

czy w ogrodzie, a tak e do zabezpieczania ele-

mentów konstrukcyjnych wykonanych z na-

turalnego surowca. Stosuj c preparaty marki 

Drewnochron mo na atwo i skutecznie zabez-

pieczy  surowe drewno, odnowi  powierzchni

wcze niej u ywanego surowca czy przeprowa-

dzi  kompletn  renowacj  silnie wyeksploato-

wanych pod o y drewnianych.

Impregnaty

Zabezpieczenie surowego drewna to podstawo-

wa czynno  jak  nale y wykona , aby ochroni

je przed biodegradacj  wywo ywan  przez mi-

kroorganizmy i owady. W tym celu mo na za-

stosowa  produkty oparte o naturalne sk adniki. 

Pokost lniany silnie penetruje pod o e i zabez-

piecza je przed dzia aniem wody. Bariera Plus 

to preparat ochronny z dodatkiem wosku, który 

gwarantuje powstanie pow oki o w a ciwo ciach 

hydrofobowych. Decyduj c si  na Impregnat 

Extra wybierzemy rodek do ochronno-dekora-

cyjnego malowania drewna i materia ów drew-

nopochodnych tylko na zewn trz pomieszcze .

Produkt zabezpiecza drewno przed niszcz cym 

dzia aniem grzybów domowych, ple niowych 

oraz glonów, a tak e sinizny i owadów. Preparat 

zawiera 3 rodzaje substancji biobójczych, które 

skutecznie zabezpieczaj  drewno przed rozwo-

jem mikroorganizmów.

Lazury i Lakierobejce

Drewno poza zabezpieczeniem jego struktu-

ry, wymaga tak e pow oki dekoracyjnej, któ-

ra ochroni je dodatkowo przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz podkre li jego naturalny 

wygl d. W ofercie marki Drewnochron znaj-

duj  si  3 Lakierobejce oraz Lazura do drewna 

– ka dy rodek posiada inne cechy aplikacyj-

ne. Lakierobejca Exra i Lazura to produkty roz-

puszczalnikowe, natomiast Lakierobejca elowa 

i Lakierobejca 2w1 to ekologiczne, wodne lakie-

robejce nie powoduj ce zagro e  dla ludzi i ro-

dowiska. Lakierobejca Extra to produkt niezwy-

kle trwa y, który dzi ki zawarto ci filtrów UV 

zapewnia wieloletni  ochron  drewna.

Lakiery

Idealnym uzupe nieniem zaimpregnowanej po-

wierzchni s  tak e lakiery. Marka Drewnochron 

w swojej ofercie posiada Lakier Extra w dwóch 

efektach dekoracyjnych: pó mat i po ysk. Produkt 

jest odporny zarówno na dzia anie wody, jak 

i promieni s onecznych. Mo na go stosowa  do 

zewn trznych elementów drewnianych takich 

jak np. meble ogrodowe b d  do wszelkich przed-

miotów wykonanych z naturalnego surowca u y-

wanych wewn trz pomieszcze .

Oleje

Popularnym rozwi zaniem, które pozwala na 

oddychanie drewna i jego miejscow  renowa-

cj  jest jego olejowanie. Olej do drewna marki 

Drewnochron przygotowany jest na bazie wyso-

kojako ciowych olejów naturalnych z wysok  za-

warto ci  oleju tungowego. Produkt pozwala na 

osi gni cie szlachetnego efektu dekoracyjnego, 

który mo na uzyska  zarówno na krajowych jak 

i egzotycznych gatunkach drewna. Dzi ki swo-

jej konsystencji i zastosowaniu unikalnej kom-

pozycji sk adników olej silnie nasyca pod o a

drewniane co wzmacnia ich struktur , a tym 

samym przed u a ich trwa o  oraz odporno .

Ka dy z produktów marki Drewnochron zosta

opracowany na bazie wieloletnich do wiadcze

oraz bada  laboratoryjnych. Dzi ki temu s  one 

wyj tkowe w swej klasie i cechuj  si  wysokimi 

walorami dekoracyjnymi oraz zapewniaj  mak-

symaln  ochron  naturalnego surowca.

Ochrona i renowacja 
drewna z Drewnochronem
Drewno ulega stopniowemu niszczeniu w naturalnych procesach biodegra-

dacji, których przyczyn  jest promieniowanie UV, dzia anie wody, wiatru czy 

niskich temperatur. Powa ne zagro enie stanowi  równie  grzyby, glony oraz 

insekty. Produkty marki Drewnochron zosta y stworzone ze wiadomo ci ,

e ycie drewna przed u y  mo e jedynie jego w a ciwa piel gnacja. W tym 

celu powsta  kompleksowy program zabezpieczania drewna uwzgl dniaj cy 

ró ne obszary i sposoby jego zastosowania.
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