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Lignofix I-Profi-OH je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným 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.). Přípravek má i preventivní účinek proti 
plísním. Je vhodný pro ochranu vzácného dřeva a historických předmětů. Výhodou je možnost 
aplikace i při teplotě okolí nižší než 5 °C. Nesmí být používán na dřevo přicházející do přímého 
kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.  
 
Účinnost: Obsahuje regulátory růstu hmyzu, které spolehlivě likvidují všechna jeho vývojová stádia a 
dlouhodobě chrání ošetřené dřevo před dalším napadením (testace na dřevokazný hmyz dle EN 46 
prokázala 100% účinek).  
 
Návod k použití: Aplikujte nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním na dokonale očištěné 
dřevo. Doporučený počet ošetření: 1-2x dle povrchu dřeva (hrubě opracované 1x, hladce 2x). 
Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před 
aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny.  
 
Vydatnost: 1 kg na 5-7 m

2
.  

 
Doba ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech.  
 
Skladování: V originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C, na dobře 
větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, zdrojů tepla a vznícení.  
 
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek 
 
Upozornění: Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. Výrobce neodpovídá za 
škody způsobené nesprávným použitím výrobku.  
 
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku 
 

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.Vysoce toxický pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku.Uchovávejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte páry/aerosoly.Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k 
odstraňování nebezpečných odpadů.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut  opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.  
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
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