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                                                                               Bochemie PL sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/E6,    
                                                                       40-082 Katowice  

            
 

Karta techniczna  

Bochemit Antiflash  
 

 

 

Zastosowanie: 

Bochemit Antiflash to impregnat przeznaczony do zabezpieczania drewna, materia!ów 
drewnianych, drewna budowlanego, konstrukcji dachowych, tarcicy budowlanej  wewn"trz 
budynków - przed ogniem, grzybami i owadami. Nie powoduje korozji stali. Przeznaczony do 
drewna stosowanego wewn"trz 1-2 klasa u#ytkowania. Ochrona  czasowo nieograniczona przy 
prawid!owej kontroli. 
Materia!y drewniane zabezpieczone produktem  Bochemit Antiflash zgodnie  z  Aprobat" 
Techniczn" ITB (AT-15-8142/2014) uzyskuj" klas$ B-s1,d0 reakcji na ogie! (NRO). Klasyfikacja: 
wyrób niezapalny, niekapi"cy, nierozprzestrzeniaj"cy ognia przez #ciany budynków, 
nieodpadaj"cy pod wp$ywem ognia. 
Elementy zabezpieczone %rodkiem Bochemit Antiflash mog" by& stosowane w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla ludzi i zwierz"t oraz w magazynach pasz i #ywno%ci.  
 
 

1. Substancje czynne zawarte w produkcie 
 

- kwas borowy min. 20 %. 

- 2-aminoetanol (EC 205-483-3), Wodorofosforan diamonu (EC 231-987-8) 
 

Zawarto%& substancji lotnych: A e), NPH 130 g/l, max. zawarto%& LZO w roztworze 40 g/l. 
 
 

2. Sposób u%ycia 
 

Bochemit Antiflash mo#na aplikowa& na drewno metodami powierzchniowymi: impregnacja 
zanurzeniowa, natrysk, malowanie. Produkt rozcie'czy& wod". Impregnowane drewno nale#y 
przechowywa& w miejscu zadaszonym, unika& zrzutów do wody i gleby. Nale#y zu#y& wymagane 
ilo%ci produktu. 
  
Uwaga! Przeznaczone do zabezpieczania drewno powinno by! czyste, okorowane, odt"uszczone 
oraz pozbawione pow"ok malarskich i lakierniczych. Proces impregnacji drewna nale#y prowadzi! 
w temperaturze od +5°C do +30°C. 
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Produkt nale%y stosowa& w postaci:  
 

- 10% roztworu � w przypadku zabezpieczenia biobójczego. Rozcie'czenie 1:9. Malowanie, 
natrysk 1- 2x. Zastosowa& drug" warstw$ lub natrysk gdy pierwsza jest sucha (po 4 - 24 
godzinach). K"piel 30 minut. 
 

Dawka skutecznego dzia!ania biobójczego  
 
Klasa u#ytkowania 1-2. Drewno pod zadaszeniem nie nara#one na 
nawil#anie:  
 

30 g koncentratu / m² 
  

  
 

- 50% lub 66% roztworu � w przypadku zabezpieczenia ogniochronnego i biobójczego. 
Rozcie'czenie 1:1  lub  2:1. Malowanie natrysk 3x. Zastosowa& drug" warstw$ lub natrysk 
gdy pierwsza jest sucha (po 4 - 24 godzinach). K"piel 8 godzin. 

 
Dawka skutecznego dzia!ania ogniochronnego i biobójczego. Obni#enie reakcji na ogie' 
drewna  klasa  B-s1, d0. 
 
Klasa u#ytkowania 1-2. Drewno pod zadaszeniem nie nara#one na 
nawil#anie:  
 

300 g koncentratu / m² 
  

  
  

 
3. Sposób przygotowania roztworów roboczych  

 
Dok!adnie wymiesza& preparat  tak by by! jednorodny w ca!ej obj$to%ci.  
Aby otrzyma&  roztwór roboczy o po#"danym st$#eniu nale#y doda& preparat do wody w ilo%ci 
podanej poni#ej i dok!adnie wymiesza&.  
 

St$#enie 
produktu 

Zabezpieczenie Zu#ycie 
na 1 m²  

Koncentrat Woda  Wydajno%& na 1 m²  

Roztwór 10* Biobójcze 30g/m² 0,79 litra (1 kg)  9 litrów 33 m² 
Roztwór 50*  Cs1,d0 250g/m² 0,79 litra (1 kg)  1 litr 4 m² 
Roztwór 50* Bs1,d0 300g/m² 0,79 litra (1 kg)  1 litr 3,3 m² 
Roztwór 66* Bs1,d0 300g/m² 1,58 litra (2 kg)  1 litr 6,6 m² 
 
Uwaga! St$#enie roztworu roboczego mo#na okre%li! poprzez pomiar takich parametrów jak jego 
g$sto%! czy przewodnictwo elektryczne. Mo#na je równie# wyliczy! pod warunkiem zachowania 
%cis"ego re#imu technologicznego przy sporz&dzaniu i stosowaniu roztworu roboczego.  
 
Uwaga! W trakcie pracy i w czasie suszenia drewna zapewni! prawid"ow& wentylacj$.  
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4. Czas zanurzenia drewna  
 
Czas zanurzenia drewna w roztworze zale#y od kilku czynników:   

- wilgotno%ci drewna,  
- geometrii zabezpieczanych elementów (stosunek powierzchni drewna do jego obj$to%ci),  
- stopnia od#ywiczenia drewna,  
- temperatury (otoczenia, impregnatu, zabezpieczanego drewna).  

 
Ilo%& wch!oni$tego %rodka zale#y równie# od proporcji cz$%ci bielastej drewna w stosunku do 
drewna twardzielowego. Drewno twardzielowe jest trudno nasycalne. Czas zanurzenia nale#y 
kontrolowa& na bie#"co obserwuj"c ubytek roztworu roboczego.  
 
 

5. Sk$adowanie zabezpieczonego drewna 

  
Bezpo%rednio po impregnacji preparat nie jest utrwalony w drewnie i ulega wymywaniu. 
Zabezpieczone drewno nale#y chroni& przed opadami atmosferycznymi.  
 

6. Sk$adowanie produktu  
 
Bochemit Antiflash  nale#y przechowywa& w temperaturze -15°C do + 30°C.  
 
 

7. Post'powanie z odpadami produktu i opakowaniami  

 
Zalecenia dotycz"ce  mieszaniny 
Utylizowa& zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami. Pozosta!o%ci sk!adowa& w oryginalnych 
pojemnikach. Nie miesza& z innymi odpadami. Odpadowy produkt przekaza& do utylizacji do 
uprawnionego zak!adu. 
 
Zalecenia dotycz"ce zu#ytych opakowa' 
Odzysk / recykling / likwidacj$ odpadów opakowaniowych przeprowadza& zgodnie z 
obowi"zuj"cymi przepisami. Tylko opakowania ca!kowicie opró#nione mog" by& przeznaczone do 
recyklingu. Nie miesza& z innymi odpadami. 
 
 

8. W$asno#ci fizyczne 

 
Stan skupienia: Ciecz, 
barwa: zale#na od asortymentu: #ó!tawa, zielona, br"zowa, 
zapach: lekko aromatyczny, 
warto%& pH (20 °C): 7-9 
g$sto%& wzgl$dna (20 °C): 1270 kg/m3, 
rozpuszczalno%&: rozpuszcza si$ w wodzie. 
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9. Oznakowanie  
 
T   Toksyczny 
 Produkt #r"cy 
                   Powoduje zagro#enie dla zdrowia 
 
H314          Powoduje powa#ne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.  
H335          Mo#e powodowa& podra#nienie dróg oddechowych.  
H360FD    Mo#e dzia!a& szkodliwie na p!odno%&. Mo#e dzia!a& szkodliwie na dziecko w !onie matki.  
P201          Przed u#yciem zapozna& si$ ze specjalnymi %rodkami ostro#no%ci.  
P260          Nie wdycha& rozpylonej cieczy.  
P280       Stosowa& gumowe r$kawice ochronne/odzie# ochronn"/ochron$ oczu/ ochron$ twarzy. 
P303+P361+P353+P310     W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓR- (lub z w!osami): Natychmiast 
zdj"& ca!" zanieczyszczon" odzie#. Sp!uka& skór$ pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast 
skontaktowa& si$ z lekarzem.  
P305+P351+P338+P310    W PRZYPADKU DOSTANIA SI7 DO OCZU: Ostro#nie p!uka& wod" 
przez kilka minut. Wyj"& soczewki kontaktowe, je#eli s" i mo#na je !atwo usun"&. Nadal p!uka&. 
Natychmiast skontaktowa& si$ z lekarzem.  
P308+P313       W przypadku nara#enia lub styczno%ci: Zasi$gn"& porady lekarza. 
 
 
 

10. Pierwsza pomoc  

 
W przypadku spo#ycia przemy& usta wod", a nast$pnie poda& do wypicia 0,5 l zimnej wody pitnej; 
nie wywo!ywa& wymiotów, natychmiast zwróci& si$ po pomoc lekarsk". Po nara#eniu drog" 
oddechow" wyprowadzi& poszkodowanego na %wie#e powietrze, zapewni& ciep!o i spokój. W razie 
z!ego samopoczucia skontaktowa& si$ z lekarzem. Stosowa& wy!"cznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. 
 

11. (rodki bezpiecze!stwa  
 
Nale#y przestrzega& nast$puj"cych zalece'  
Przechowywa& poza zasi$giem dzieci i zwierz"t domowych. Pracowa& zgodnie z zasadami 
bezpiecze'stwa i higieny. Podczas pracy nie je%&, nie pi& i nie pali& tytoniu. Unika& kontaktu 
produktu z oczami i skór". Stosowa& wy!"cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Nieu#ywane opakowania trzyma& szczelnie zamkni$te. Przechowywa& tylko w oryginalnych, 
szczelnie zamkni$tych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzyma& z dala 
od #ywno%ci, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierz"t. Chroni& przed %wiat!em i bezpo%rednim 
nas!onecznieniem. Kobiety w ci"#y i kobiety planuj"ce ci"#$ nie powinny pracowa& z tym 
produktem. 
 
 
  12.   Obs$uga techniczna 

 
- oferta konduktometrów do ustalania przybli#onego st$#enia roztworów aplikacyjnych, 
- analiza laboratoryjna aktywnych substancji w drewnie i roztworu aplikacyjnego, 
- opracowanie procesu technologicznego impregnacji zgodnie z wymaganiami klienta. 
 
 






