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Instrukcja techniczna 
Stan: 01/2018 

 
 
 

Korasit
®

 BSM2 
 

1. Opis produktu 
 

Rodzaj produktu Rozpuszczalny w wodzie, płynny środek do ochrony drewna. Przeznaczony 

wyłącznie do impregnacji drewna zgodnie z niniejszą instrukcją. 

Substancje czynne 100 g zawiera: 2,75 g  karbaminian 3-jodo-e-propynylobutylowy 

 2,00 g  propikonazol 

 0,175 g  N,N-didecylo-N-metylo poli(oksyetylo)amino-

propionian 

 0,05 g  diamina 
 

Działanie Chroni świeże drewno, zapobiegając powstawaniu wtórnej sinizny i pleśni w 

czasie schnięcia. 

Zakres stosowania Świeża tarcica bezpośrednio po przetarciu. 

Właściwości • łatwo rozpuszczalny 

• szybko miesza się z wodą 

• delikatny zapach koncentratu i roztworu 

Kolor Koncentrat i roztwór mają własną barwę klarowną z tendencją do żółtawej. 

Impregnowane drewno nie zmienia koloru. 

Pojemność 

opakowań 

25 kg | 600 kg | 1.000 kg 

 

2. Dane techniczne 
 

Gęstość ok. 1,03 g/cm³ (20 °C) 

Współczynnik pH pH ok. 6,8 (5% roztwór wodny) 

 

3. Sposób użytkowania 
 

Zastosowanie W impregnacji zanurzeniowej bezpośrednio po przetarciu (spod piły). 

Ładować tarcicę w pakietach przełożoną listwami. Możliwe jest także 

stosowanie w urządzeniach zamkniętych (natryskiwanie). 

Stężenie użytkowe W celu dostosowania wszystkich aspektów stosowania do warunków 

lokalnych, np. rodzaju drewna, składowania, czasu schnięcia lub stężenia 

użytkowego, zalecamy kontakt z doradcą technicznym. W szczególności 

dotyczy to drewna przeznaczonego do transportu morskiego. 

Czas zanurzenia minimum 30 sekund. 
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Mieszanie Preparatu Korasit® BSM2 i jego roztworów nie należy mieszać z innymi 

środkami ochrony drewna. 

Przygotowanie 

roztworu 

Dodać Korasit® BSM2 do określonej ilości wody, ciągle mieszając (np. aby 

uzyskać 5%-owy roztwór, dodać 5 kg Korasit® BSM2 na 95 kg wody). 

Temperatura roztworu do impregnacji nie powinna przekraczać +30 °C ani 

być niższa niż +10 °C. 

W przypadku zmiany produktu proszę koniecznie skorzystać z naszej 

pomocy technicznej. 

Kontrola stężenia 

roztworu 

Stężenie roztworu można stwierdzić przy pomocy konduktometru 

(przewodność w mS/cm) i jest ono uzależnione od przewodności użytej 

wody. 

 

Stężenie Woda 1,0% 2,5% 5,0% 7,0% 10% 

Przewodność 

[mS/cm] 

0 0,15 0,37 0,75 1,05 1,45 

0,17 0,32 0,55 0,89 1,24 1,58 

1,17 1,29 1,48 1,79 2,09 2,31 

 

Szczegółowa tabela dostępna na życzenie. Sporządza się ją zawsze dla 

świeżo przygotowanego roztworu. Składniki drewna i inne substancje mogą 

wpływać na przewodność w roztworach impregnacyjnych. Zawartość 

poszczególnych substancji czynnych można określić w laboratorium. 

Składowanie i 

transport 

Po zanurzeniu drewno należy pozostawić do całkowitego ocieknięcia, w 

miarę możliwości nad wanną zanurzeniową. Drewno (świeżo) impreg-

nowane należy składować pod zadaszeniem, zapewniając wystarczającą 

cyrkulację powietrza. 
 

4. Wskazówki specjalne 
 

Instrukcje 

użytkowania i 

ostrzeżenia 

Preparat zawiera grzybobójcze substancje czynne i może być stosowany 

tylko wówczas, gdy ochrona drewna jest wymagana przepisami lub 

konieczna. Stosować ściśle według instrukcji. Użycie niezgodne z 

przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Nie 

stosować rzemieślniczą metodą malowania lub natrysku. 

 

Podczas stosowania i obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem i 

jego roztworami przestrzegać środków ostrożności (odzież ochronna, 

okulary ochronne, rękawice ochronne z kauczuku butylowego lub nitrylowe i 

fartuch ochronny). Należy przestrzegać przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i ochrony przed wypadkami (np. przepisów o 

substancjach niebezpiecznych) zgodnie z oznakowaniem na opakowaniu. 

Podczas obchodzenia się ze świeżo impregnowanym drewnem należy 

także zachować powyższe środki ostrożności. 

Impregnowane drewno nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 

artykułami spożywczymi lub karmą dla zwierząt. 

Chronić przed dziećmi. 

Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. 

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. 
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Instrukcje 

użytkowania i 

ostrzeżenia 

W razie wypadku, złego samopoczucia lub połknięcia niezwłocznie 

zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. 

 

Podczas pracy z preparatem Korasit® BSM2 i jego roztworami należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom 

oraz ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz 

medycyny i higieny pracy. Podczas korzystania z urządzeń 

impregnacyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące obchodzenia się ze środkami ochrony 

drewna i stosowania urządzeń do impregnacji przy pomocy 

rozpuszczalnych w wodzie preparatów ochronnych zawarte są w „Instrukcji 

stosowania preparatów do ochrony drewna“ oraz w podręczniku 

„Prawidłowa impregnacja drewna budowlanego – planowanie i wykonanie w 

celu ochrony drewna metodą bezciśnieniową“ stowarzyszenia Deutsche 

Bauchemie e.V., Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main. (Do 

pobrania na stronie www.deutsche-bauchemie.de) 

Składowanie i 

ochrona środowiska  

Korasit® BSM2 przechowywać tylko w zamkniętych oryginalnych opako-

waniach. 

Podczas składowania i użytkowania przestrzegać przepisów dotyczących 

ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza. 

Koncentrat soli i roztwory nie mogą przedostawać się do gleby, zbiorników 

wodnych i kanalizacji. Utylizację niewykorzystanych pozostałości preparatu 

należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednią koncesję. 

Nie stosować opakowań powtórnie. 

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +10 °C lub powyżej +30 °C.  

Klasyfikacja 

odpadów EWC/AVV 

03 02 05 – inne środki ochrony drewna, zawierające substancje niebe-

zpieczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają 
ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i 
sposobie użytkowania. 
 
Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność 
ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży 
i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym. 

 

 


