
PROSTŘEDKY NA OCHRANU DŘEVA
Ligno�x E-Pro�

Ligno�x Super bezbarvý

Ligno�x ČIŠTĚNÍ DŘEVA

Ligno�x I-Pro� aplikační
spray

Ligno�x I-Pro� koncentrát
bezbarvý

Přípravek pro preventivní ochranu
dřeva proti dřevokaznému hmyzu,
dřevokazným houbám a plísním,
včetně likvidace hmyzu

Kapalný přípravek určený pro
odstranění zašedlého vzhledu dřeva

Přípravek je určen pro likvidaci
dřevokazného hmyzu

Profesionální likvidace dřevokazného
hmyzu

Koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem
proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík),
dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí),
dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové
impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce,
podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se
zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také
k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými
houbami. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého
kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření
dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu
s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na
výrobu dětského nábytku a hraček.

Kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaz-
ným houbám (např. dřevomorka), plísním a preventivním
i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč,
tesařík). Je určen k povrchové impregnaci napadeného dřeva
v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exterié-
rech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní
podbití, dřevěné stavby,ploty) a také k ochraně zdiva a omítek
proti prorůstání dřevokaznými houbami.

Koncentrovaný kapalný přípravek pro odstraňování
zašedlého vzhledu dřeva. Přípravek je určen pro přímé použití
na dřevo, slouží k odstranění šedých a zvětralých dřevěných
vláken z neošetřeného dřeva, výsledkem čištění je oživené a
rozjasněné dřevo.
Nepoškozuje zdravé dřevo a je vhodný pro všechny druhy
dřeva. Přípravek je zvlášť vhodný pro čištění dřeva s vyšším
podílem tříslovin (dub, borovice aj.) a doporučuje se jako
předúprava povrchu před aplikací přípravku Lignofix OLEJ
EXTERIÉR.

Upozornění: Přípravek není určen pro čištění dřevěných
povrchů, které jsou lakované nebo povrchově upravené
lazurou či emailem. Pro práci s přípravkem a skladování
nepoužívejte kovové nádoby.

Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokaz-
ným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošet-
ření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní
konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech
bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dře-
věné stavby,ploty,krovy atd.).
Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu
s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu
dětského nábytku a hraček.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu
s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu
dětského nábytku a hraček.
Barevná modifikace: bezbarvý, zelený.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokaz-
ným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech
(střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.)
a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí
(střešní podbití, dřevěné stavby,ploty,krovy atd.).

Spotřeba:

Balení (kg):

1 kg koncentrátu
přípravku (ředěného
1 : 9 vodou) na
30 - 50 m² plochy dřeva

0,5; 1; 5; 10

Spotřeba:

Balení (kg):

1 kg koncentrátu
přípravku (ředěného
1 : 19 vodou) na
105 m² plochy dřeva

0,45; 0,9; 4,5

Spotřeba:

Balení (l):

Vydatnost 15-50 m²/l,
koncentrát lze ředit
až 1:4

1

Spotřeba:

Balení (kg):

1 kg přípravku na
5 - 6 m² plochy dřeva

0,5; 1

Spotřeba:

Balení (kg):

1 kg koncentrátu
přípravku (ředěného
1 : 4 vodou) na 30 m²
plochy dřeva

0,5; 1; 5; 10

Vysoce účinný přípravek určený k
preventivní povrchové ochraně dřeva
v interiérech a exteriérech proti
dřevokazným houbám, plísním
a dřevokaznému hmyzu

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l 6 24 � ks 97,00 3,760 C N

provedení objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

rozprašovač 0,5kg 10 36 � ks 113,00 4,380 C N

aplikační roztok 1kg 6 36 � ks 171,00 6,650 C N

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp. koncentrát 0,5kg 6 36 � ks 197,00 7,650 C N

transp. koncentrát 1kg 6 36 � ks 366,00 14,200 C N

transp. koncentrát 5kg 1 36 � ks 1740,00 67,500 C N

transp. koncentrát 10kg 1 36 � ks 3340,00 129,000 C N

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparentní 0,45kg 6 36 � ks 454,00 17,600 C N

transparentní 0,9kg 6 36 � ks 900,00 34,900 C N

transparentní 4,5kg 1 36 � ks 4280,00 166,000 C N

barva objem bal. ks skl. měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparent 0,5kg 6 36 � ks 125,00 4,840 C N

transparent 1kg 6 36 � ks 222,00 8,600 C N

transparent 5kg 1 36 � ks 900,00 34,900 C N

transparent 10kg 1 36 � ks 1760,00 68,000 C N

zelená, hnědá 1kg 6 36 � ks 228,00 8,850 C N

zelená, hnědá 5kg 1 36 � ks 940,00 36,400 C N

zelená, hnědá 10kg 1 36 � ks 1790,00 69,500 C N

20 Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %

nesmí

zmrznout!

Představujeme a zavádíme nový segment Stachema


