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 BIOSAN Ochranné napouštědlo na dřevo 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet. 
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174  www.soudal.cz 

 
BIOSAN je kapalný vysoce účinný koncentrovaný prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva proti houbám, 
plísním a dřevokaznému hmyzu. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1,2,3, D, S. 
 

Báze koncentrát účinných látek 

Konzistence kapalina 

Ředění vodou 1:2 až 1:4 

Nanášení štětec, váleček, stříkání, máčení 

Vydatnost 12m
2
/kg (jedna vrstva) 

Zasychání 2 až 4 hod. (nátěr, postřik) 

Počet vrstev 2-3 

 
 
Charakteristika:   

 snadná aplikace 
 vodou ředitelný 
 chrání proti plísním, dřevokazným houbám a 

dřevokaznému hmyzu, včetně dřevomorky domácí 
 zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva 
 obsahuje účinné látky: kyselina boritá, 

alkylbenzyldimetylamonium chlorid 
 neomezená životnost ochrany dřeva v interiéru 

 
Příklady použití: 

 dřevěné povrchy v interiérech 
 ochrana krovů a trámů 
 preventivní ochrana dveří, obkladů a podlah 
 dřevěné povrchy v exteriérech 
 nátěry dřevěných konstrukcí jako pergoly, přístřešky, 

zahradní domky a kůlny, obložení balkónů a fasád, 
zahradní nábytek, okna, dveře apod. 

 
Provedení: 
Balení: plastové obaly 1l, 5kg 
Barva: transparent, zelená 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách -15°C až +30°C. Skladujte odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv.  
 
Pracovní postup:  
Příprava roztoku: koncentrát nařeďte s vodou v poměru 1:4 pro 
máčení nebo 1:2 pro ostatní způsoby aplikace 
Příprava povrchu: Povrch dřeva musí být čistý, suchý zbaven 
případných zbytků starých nátěrů nebo kůry. 
Aplikační teplota: nenanášejte za mrazu nebo na zmrzlé 
povrchy 
Čištění: vodou ihned po aplikaci 
Opravy: Soudal BIOSAN 
 
 
 
 

Preventivní ochrana dřeva: 
V interiéru: aplikujte nátěrem nebo postřikem. U nehoblovaného 
dřeva naneste dva nátěry, v případě ochrany hoblovaného 
dřeva doporučujeme nanést ještě třetí nátěr. 
V exteriéru: Aplikujte nátěrem nebo postřikem minimálně 2 
nátěry přípravku. Po úplném zaschnutí takto ošetřené dřevo 
doporučujeme dodatečně opatřit např. ochranným lazurovacím 
nátěrem (Soudal KLASIK nebo Soudal LUXUS). 
Pro dokonalou ochranu dřeva umístěného v exteriéru je 
doporučeno jeho ošetření máčením. Ošetřované dřevo ponořte 
do roztoku doporučené koncentrace na dobu min. 8 hodin. 
Napouštědlo způsobuje mírné zvýraznění přírodní kresby dřeva 
umožňující snadné rozlišení ošetřeného a neošetřeného 
povrchu. Opakovaný nátěr (popř. postřik) se provádějte vždy až 
po zaschnutí předešlého.  

 
 
Bezpečnost: Dodržujte běžné zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. Další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a údaje 
uvedené ne etiketě. 
 
Poznámky: 

 Při ochraně dřeva v exteriéru doporučujeme 
průběžnou kontrolu stavu a případnou obnovu nátěru 
v pětiletých intervalech. 

 Použití na pohledové plochy z hoblovaného dřeva 
doporučujeme nejprve vyzkoušet. Po aplikaci Biosanu 
může dojít k mírnému zabarvení (zežloutnutí) 
dřevěného povrchu. 

 
Upozornění: 
Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do 
přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami a krmivy 
ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. 
V místnostech určených k pobytu lidí nebo zvířat nebo určených 
ke skladování potravin, pokrmů nebo nápojů nesmí být poměr 
plochy ošetřené přípravkem k celkové kubatuře místnosti větší 
než 0,2 m

2
/m

3
. Ošetřené dřevo se nesmí používat ke zhotovení 

včelínů, klecí na ptáky, posad na zvířata a saun.  
 

 


