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Drewno pi kne z natury.
Chronione przez profesjonalistów.

Najlepsz  metod  zabezpieczenia 
drewna jest impregnacja polega-
j ca na jego nasyceniu odpowied-

nim preparatem, który nada drewnu odpo-
wiednie cechy i w a ciwo ci ochronne. Du
zalet  impregnatów jest ich szeroki zakres 
ochrony przed zagro eniami atmosferyczny-
mi i biologicznymi oraz mo liwo  wyboru 
ró nych metod aplikacji. Skuteczno  i trwa-
o  wykonanej impregnacji w du ym stop-

niu zale y od wyboru odpowiedniego prepa-
ratu i jego jako ci. 

Najlepiej sprawdz  si  impregnaty marki 
Wood Protector polskiego producenta prze-
mys owych oraz dekoracyjnych impregna-
tów do drewna. Seria Wood Protector spe nia 
najnowsze normy europejskie, aby zapewni
najwy sz  jako  impregnacji wi b dacho-
wych, drewna budowlanego konstrukcyjne-
go, domów drewnianych, altan i innych ele-
mentów drewnianych. 

Impregnat Firestop w pe ni zabezpie-
cza drewno przed ogniem, grzybami i owa-
dami, zwalcza równie  larwy ju  dr ce
w drewnie. Produkt ten ma aprobat  tech-
niczn  oraz pozwolenie na obrót produk-
tem biobójczym. Przed kupnem drewna na-

le y sprawdzi  czy zosta o ono prawid owo 
zaimpregnowane. Je li drewno jest suro-
we trzeba zastosowa  impregnat Firestop, 
a kiedy drewno nara one jest na wymywa-
nie dodatkowo na o y  lakierobejc  ochron-
n . Je li zabezpieczenie przed ogniem nie 
jest konieczne, idealnym impregnatem do 
konstrukcji drewnianych jest niewymy-
walny impregnat do drewna konstrukcyj-
nego. Zabezpiecza drewno przed grzyba-
mi powoduj cymi g boki rozk ad drewna 
i owadami. Po zastosowaniu tego impregna-
tu mo na nak ada  impregnaty lub lakiery 
dekoracyjne. Natomiast impregnat gruntu-
j cy idealnie si  nada na tarasy, altany po-
niewa  nie tylko zabezpiecza drewno przed 

grzybami i owadami, ale równie  przed si-
nizn  i ple ni .

Dzi ki tym impregnatom zapewnisz swo-
jemu drewnu ochron  na lata. 

Jak zabezpieczy  dom z drewna lub dom z drewnianymi elementami? 
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