Wszechstronne zastosowanie
Ochrona przed grzybami i owadami drewna wewnątrz i na zewnątrz
obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej:

drewnianych elewacji
wewnętrznych i zewnętrznych

bram, okien, drzwi, parkanów,
mebli ogrodowych, altan
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drewna konstrukcyjnego
i budowlanego

PRZED
GRZYBAMI
I OWADAMI

super koncentrat 1:19

Pełną informację o produkcie oraz kontakt do naszych
doradców technicznych i przedstawicieli handlowych
znajdą Państwo na stronie internetowej

www.drewno.icopal.pl
ICOPAL S.A. Zduńska Wola
Bezpieczne drewno
www.icopal.pl

Grzybo-Izol S jest zalecany do stosowania samodzielnie lub jako grunt
pod środki dekoracyjne.

Doskonała skuteczność
• zawiera kompozycję nowoczesnych biocydów gwarantujących
wysoką odporność drewna przed atakiem grzybów i owadów,
• głęboko wnika w drewno,
• utrwala się w drewnie,
• odporny na wymywanie przez wodę,
• wyjątkowa trwałość zabezpieczenia.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
e-mail: marketing.pl@icopal.com
www.icopal.pl

Bezpieczny, prosty
i tani w stosowaniu
•
•
•
•
•
•

nie koroduje stalowych elementów łączących,
nie ma wpływu na palność drewna,
doskonała wydajność,
wygodny transport (koncentrat),
łatwa i szybka aplikacja,
impregnat bezbarwny.

www.drewno.icopal.pl

Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B

biochronny, niewymywalny

02-366 Warszawa
tel.: +48 22 577 15 80
fax: +48 22 577 15 90
Product Manager
tel.: +48 691 519 239

ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska

IMPREGNAT do trwałego
zabezpieczania drewna
na zewnątrz i do wewnątrz

Kompleksowa ochrona drewna
przed korozją biologiczną i ogniem

Grzybo-Izol S
jest zalecany jako podkład pod
FireSmart® Lakier ogniochronny do
drewna. Elementy z drewna pokryte
lakierem klasyfikuje się jako
niezapalne.

Produkty ICOPAL do ochrony drewna

Zastosowanie:
Impregnat przeznaczony do ochrony drewna wewnątrz i na zewnątrz
przed korozją biologiczną powodowaną przez grzyby domowe i owady
– techniczne szkodniki drewna.
Szczególnie zalecany do zabezpieczania surowego drewna budowlanego, np. więźby dachowej, konstrukcji szkieletowych, legarów, płotów
i parkanów, elewacji ścian zewnętrznych, okien, drzwi, itp.

Sposób stosowania:
–2
 -3-krotne smarowanie pędzlem lub natrysk
(zalecane rozcieńczenie 1:9)
– kąpiel (zalecane rozcieńczenie 1:19)
Dostępne
opakowania:
1 l - kanister
5 l - kanister

FireSmart® Bio-P/Poż
impregnat bio- i ogniochronny
FireSmart® Lakierobejca 4w1
wielofunkcyjna bio- i ogniochronna lakierobejca
do drewna
FireSmart® Lakier ogniochronny do drewna
Icopal Gontox W6
bio- i wodochronny impregnat do drewna
Grzybo-Izol MUR
środek grzybobójczy do tynków i murów

