
BIO-TC3

BIO – TC3 – je určen k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků 
zabudovaných v interiérech (třídy ohrožení 1. a 2. dle ČSN EN 335-1,2) staveb. Není určen k 
impregnaci dřeva trvale zabudovaného do země anebo vody (třída ohrožení 4. dle ČSN EN 335 
– 1,2), ani prvků zabudovaných v exteriérech staveb (třída ohrožení 3. dle ČSN 335 – 1,2).
BIO – TC3 se ředí vodou na aplikační roztoky, jejichž koncentrace se volí podle technologie, 
třídy ohrožení, druhu dřeva a stavu jeho povrchu.
Při ochraně povrchovými způsoby (nátěr, postřik, polévání, ponořování) je doporučena aplikační 
koncentrace BIO – TC3 50 hmot. % ve vodě.
Nejúčinnější je jako doplněk k tzv. konstrukční ochraně dřeva (dřevo zabudované tak, aby bylo 
chráněné před povětrností, trvale kontrolovatelné, větrané s vlhkostí do 20 %)

CHARAKTERISTIKA
- s obsahem biocidních látek 
- vodou ředitelný
- určený do interiéru
- bez korozivních vlastnostností na dřevo a spojovací materiál
- preventivní ochrana dřeva v třídách ohrožení 1, 2 (ČSN EN 335-1,2)
- chrání před larvami a brouky dřevokazného hmyzu, dřevokaznými houbami Basidiomycetes 
- vodou vyluhovatelný

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- preventivní  ochrana konstrukčního dřeva (podlahové prvky,  stěnové prvky,  střešní  prvky, 
stropní  prvky  jako  jsou  nosníky,  obloukové  prvky,  stropnice,  krokve,  sloupy,  stropnice, 
krokve, sloupy, atd.) proti napadení dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami

TECHNICKÁ DATA

- účinná látka (ve 100 g přípravku) 5,4 g kyselina boritá
- typové označení podle ČSN 490600-1  FB, IP, 1, 2, S
- typové označenie podľa STN 490600-1:IV, P, 2)

o FB účinnost  proti  dřevokazným  houbám  Basidiomycetes  (například  Dřevomorka 
domácí)

o Ip preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu (například Tesařík krovový)
o 1 vlhkost dřeva max. 20 %, interiér, pod střechou, bez styku se zemí, trvale suché
o 2 vlhkost dřeva přesahuje příležitostně 20 %, bez styku se zemí, zcela chráněno 

před povětrností a vyluhováním vodou, možné přechodné navlhnutí
o S způsob aplikace povrchový

- konzistence – kapalina
- pH 8- 10 
- učené do třída ohrožení dřeva 1, 2 (interiér)
- koncentrace 10-20 % podle způsobu použití
- aplikační teplota > 5oC
- spotřeba 350 g/m2



ŽIVOTNOST OCHRANY

- nedojde-li k mechanickému odstranění ošetřeného povrchu dřeva platí pro třídy ohrožení 1 a 2 
(interiér) neomezená doba životnosti

BALENÍ A DODÁVKA:

- Balení

HDPE láhve a kanystry (1, 3, 10, 20 a 50 l, kontejnery až 1000 l)

- Barva

Transparentní, zelená, hnědá, modrá.
Transparentní  provedení  tvoří  na  povrchu  dřeva  reakční  světle  žlutý  odstín  (doporučujeme 
vyzkoušet na zkušební ploše).

- Teplota skladování

5 °C až 30 °C

-  Doba použitelnosti

v původním balení 24 měsíců

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- použité nářadí nutno ihned po aplikaci omýt vodou
- způsobuje poleptání
- zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
- vysoce toxický pro vodní prostředí
- při práci nejíst, nepít
- při aplikaci používat ochranné prostředky (brýle, štít, vhodný oděv, uzavřenou obuv)
- při styku s kůží neprodleně omýt velkým množstvím vody
- při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc
- uchovávat uzamčené mimo dosah dětí
- ošetřené dřevo v obývaných místnostech doporučeno překrýt lakem nebo lazurou
-
EKOLOGIE

- chraňte impregnaci proti vyluhování ze dřeva povětrnostními srážkami
- zabraňte uvolnění do životního prostředí
- výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo půd
- nespotřebovaný zbytek zneškodněte jako nebezpečný odpad (kód odpadu 03 02 05) - jiná 

činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
- k recyklaci určeny pouze čisté vymyté obaly



PODKLAD A PODMÍNKY APLIKACE

- dřevo zbavené kůry, lýka, starých nátěrů, suché, bez prachu a volných částí 
- aplikace až po posledním opracování dřeva 
- není určeno k ošetření dřeva exteriéru a trvale spojeného se zemí nebo vodou
- nelze použít na mokrý nebo promrzlý podklad
- aplikační teplota roztoku i prostředí 5 °C a více
- chránit impregnované dřevo proti přímému vyluhování kapalinami
- ošetřené dřevo v obývaných místnostech doporučeno překrýt lakem nebo lazurou

PRACOVNÍ POSTUP APLIKACE

Ředění

- 50 %, 1 : 1 (1 díl  BIO-TC3: 1 díl vody) – impregnační vany – povrchová aplikace nátěr, 
postřik, polévání, ponořování

Příprava roztoku
- impregnační roztok přidávat za stálého míchání do připraveného množství vody

Nátěr a postřik
- ručně pomocí štětců a válečků, nástřik pomocí ručních nebo automatizovaných pump, tak 

aby byl povrch dřeva v obou případech pokryt rovnoměrnou vrstvou prostředku 

Máčení
- dřevený materiál zcela ponořit do lázně roztoku BIO-TC3 (koncentrace roztoku dle pokynů 

Ředění)
- zabránit vyluhování roztoku z impregnovaného dřeva

UPOZORNĚNÍ  

Přípravek není určen pro ošetření dřevěného nábytku a hraček. Ošetřené dřevo nesmí přijít do 
kontaktu s potravinami, pitnou vodou a krmivy.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené 
na obalu výrobku.




