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Pozwolenia  Rozporządzenie EU 528/2012: Wniosek nr: BC-DQ003485-38,  

Pozwolenie Ministra Zdrowia Polska 5655/14, 

CTB-P+ (Centre Technique du Bois et de L’Ameublement, F-75012 Paris) 

Nr identyfikacyjny: 9-3400-49  

NTR/NWPC (Nordic Wood Preservation Council); Nr Certyfikatu:186 

Klasy użytkowe  3,4 (zgodnie z EN335) 

1,2,3a,3b,4 (zgodnie z FCBA) 

A, M (zgodnie z NTR/NWPC) 

Rodzaj produktu Koncentrat soli w postaci płynnej na bazie związków miedzi i chromu, rozpuszczalny w 

wodzie, utrwalający się w drewnie. Przeznaczony wyłącznie do impregnacji drewna zgodnie 

z niniejszą instrukcją. 

Substancje czynne 100 g zawiera: 17,7 g wodorotlenku miedzi 

Działanie Chroni drewno przed szkodliwym działaniem grzybów (podstawczaki i grzyby rozkładu -

szarego) i owadów (spuszczel pospolity, kołatek domowy). Po utrwaleniu w drewnie trudno 

wymywalny, odporny na działanie warunków atmosferycznych, nieszkodliwy dla roślin. 

Właściwości • utrwala się 

• wysoce skuteczny 

• rozpuszczalny w wodzie 

• płynny 

Standardowo stosowane stężenia roztworów nie powodują korozji żelaza, stali ani szkła. 

Nietolerowany przez metale kolorowe, np. cynk, mosiądz. 

Zakres stosowania Preparat ochronny może być stosowany w zakresach określonych normą DIN 68800-3 

przyporządkowanych klasom użytkowania 3 lub 4. Do elementów nośnych i/lub 

stabilizujących, np. konstrukcji drewnianych, podpór i. in.. Przeznaczony również do 

elementów drewnianych, niepełniących funkcji nośnych, w szczególności np. drewna w 

architekturze ogrodowej i krajobrazu, do chłodni kominowych, ogrodzeń, palisad, słupków, 

masztów, palików do winorośli, drewnianej kostki brukowej, paneli drewnianych. 

Kolor Koncentrat i roztwór mają barwę własną w odcieniu brązu. 

Impregnowane drewno posiada kolor szarozielony. Na życzenie możliwe jest zabarwienie 

roztworu pastami koloryzującymi Korasit Farbpasten. 

Pojemność opakowań 1500 kg 
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Gęstość ok. 1,65 g/cm³ (20 °C) 

Współczynnik pH ok. 2-3 (4%-owy roztwór roboczy) 
 

 ży
 

Sposób nanoszenia Impregnacja ciśnieniowa 

Dawki Zgodnie z narodowymi pozwoleniami. Do uzyskania wystarczających dawek z reguły stosuje 

się standardowe stężenia roztworów w zakresie  2-4%. Proszę skorzystać z naszej pomocy 

technicznej. 

Przygotowanie roztworu 
do impregnacji 

Korasit® CC można mieszać z wodą w dowolnych proporcjach. Dodawać do odpowiedniej 

ilości wody, ciągle mieszając, następuje szybkie rozpuszczanie. Im cieplejsza woda, tym 

szybszy proces rozpuszczania. Temperatura roztworu do impregnacji nie powinna być 

niższa niż +5 °C i wyższa niż + 30 °C.  

W przypadku mieszania z innymi produktami proszę koniecznie skorzystać z naszej pomocy 

technicznej. 

Kontrola stężenia 
roztworu 
 

Stężenie roztworu do impregnacji można zmierzyć przy pomocy areometru poprzez 

określenie jego gęstości. Na życzenie możliwe jest udostępnienie areometru i dokładnych 

tabel pomiarowych. 

 

Stężenie 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 

Gęstość (g/m³ w temp. 15 °C) 1,0085 1,0104 1,0123 1,0142 

Gęstość (g/m³ w temp. 20 °C) 1,0077 1,0096 1,0115 1,0134 

Gęstość (g/m³ w temp. 25 °C) 1,0067 1,0086 1,0105 1,0124 

 

Tabele pomiarowe sporządzane są zawsze dla świeżo przygotowanych roztworów. W 

roztworach roboczych gęstość wzrasta z biegiem czasu dzięki składnikom drewna i innym 

substancjom. Różnice te rzadko są niższe niż 0,2%, często wynoszą także 0,3% do 0,4%, w 

procesie impregnacji metodą oscylacyjną wartości mogą być jeszcze wyższe. 

Utrwalenie Bezpośrednio po zastosowaniu preparat ochronny może ulec lekkiemu wymyciu z drewna. 

Przemiana w formę trudno wymywalną (utrwalenie) następuje w ciągu kilku tygodni. Dłuższe 

składowanie poprawia utrwalenie, szczególnie podczas zimnych pór roku. Czas utrwalania 

(pomijając dni mroźne i chroniąc przed warunkami atmosferycznymi) powinien dlatego 

wynosić co najmniej 2 tygodnie. Dla drewna przeznaczonego do użytkowania w 

długotrwałym kontakcie z ziemią możliwie 4 tygodnie, chyba, że zastosowanoprzyśpieszone 

utrwalanie parowe. Powstające podczas suszenia pęknięcia mogą pogorszyć skuteczność 

działania ochronnego i dlatego należy je ponownie zaimpregnować. 

 

Następstwem niedotrzymania warunków utrwalania jest częściowe wymycie , połączone z 

możliwym zagrożeniem dla wód gruntowych i powierzchniowych oraz niewystarczającą 

pewnością zabezpieczenia drewna poprzez starty środka ochronnego. 

Właściwości 
gruntowanego drewna 

Drewno impregnowane preparatem Korasit® CC wykazuje takie samo oddziaływanie na 

żelazo, stal i szkło, jak drewno nieimpregnowane. 
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Impregnacja dodatkowa Po utrwaleniu drewno można malować lazurami rozpuszczalnikowymi i wodnymi. Ze 

względu na własną barwę impregnowanego drewna zaleca się bezwzględnie 

przeprowadzenie próbnego malowania. 

Próbne malowanie zalecane jest zasadniczo w przypadku kryjących powłok lub lazur na 

bazie wody. 

  

4. Wskazówki specjalne 
 

Klasyfikacja zgodnie z 
Rozporządzeniem UE 
1272/2008 (CLP) 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

 

Zawiera: tlenek chromu 

 Zagrożenia: 

H330 Wdychanie grozi śmiercią. 

H301 Działa toksycznie po połknięciu. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w 

oddychaniu w następstwie wdychania. 

H340 Może powodować wady genetyczne. 

H350 Może powodować raka. 

H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub 

powtarzanego narażenia.  

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.  

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 

długotrwałe zmiany. 

 

Nigdy nie stosować metodą natryskową ze względu na powstawanie aerozolu i ryzyko 

jego wdychania! 

 Wskazówki bezpieczeństwa 

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 

P202 Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków 

bezpieczeństwa.  

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę 

twarzy. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.  

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać 

wymiotów. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

usunąć. Nadal płukać.  

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i 

zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 

zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem.  

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać 

pojemnik szczelnie zamknięty.  

P501 Zawartość/pojemnik przekazać na odpowiednie wysypisko odpadów 

niebezpiecznych. 

0220 Tylko dla użytkowników profesjonalnych. 
 



Kurt Obermeier GmbH & Co. KG Berghäuser Straße 70 

D-57319 Bad Berleburg 

Telefon 

Telefax 

+49 2751 524-0 

+49 2751 5041 

www.kora-holzschutz.de/pl 

info@kora-holzschutz.de 4 

 

Instrukcje użytkowania i 
ostrzeżenia 

Tylko dla użytkowników profesjonalnych. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być 

szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Powoduje ryzyko poważnego urazu oczu. Podczas 

pracy ze świeżo impregnowanym drewnem należy zakładać rękawice ochronne i odzież 

ochronną. Podczas pracy z preparatem Korasit® CC, jego roztworami zakładać dodatkowo 

okulary ochronne. Powierzchnię skóry, która miała kontakt ze środkiem Korasitt® CC i jego 

roztworami, należy dokładnie umyć wodą. Nigdy nie nanosić pędzlem, nie stosować metodą 

natryskową i nie rozpylać. Nie stosować w urządzeniach stacjonarnych, wannach 

zanurzeniowych czy np. tunelach natryskowych. Zagrożenie pożarem w razie kontaktu z 

łatwopalnymi materiałami. Nie należy zbierać resztek wyciekłego koncentratu przy pomocy 

palnych materiałów zbierających (np. trociny, wióry, szmaty). Może powodować raka w 

przypadku powstania aerozolu w formie umożliwiającej jego wdychanie. Nie przelewać do 

pojemników przeznaczonych do artykułów spożywczych i napojów lub innej żywności i pasz. 

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu. Chronić przed dziećmi. Nie 

stosować preparatu Korasit® CC do drewna przeznaczonego do składowania żywności i 

pasz bez opakowania. 

Podczas pracy z preparatem Korasit® CC i jego roztworami należy przestrzegać 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. 

Ograniczenia  
w stosowaniu 

Nie stosować do drewna przeznaczonego na ule, sauny i inspekty. Chronić rośliny przed 

spryskaniem i kontaktem ze świeżo impregnowanym drewnem.  

Składowanie i ochrona 
środowiska 

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. Puste opakowania nadające się do ponownego użytku 
mogą podlegać zwrotowi. 
Korasit® CC przechowywać tylko w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. 
W temperaturze ok. ±0 °C może dochodzić do wykrystalizowania się składników aktywnych 
w opakowaniu. W podwyższonej temperaturze składniki te powracają do roztworu w 
niezmienionej formie. 

Klasa zagrożenia wód Sól w postaci koncentratu: Klasa zagrożenia wody WGK 3 zgodnie z VwVwS 

Kod produktu HSM-W 70 

Klasyfikacja odpadów 
EAK/AVV 

06 13 01 Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji 

drewna oraz inne biocydy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 środków ochrony drewna zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku 
wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym. 
 

 


