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Firestop Impregnat PRZECIWOGNIOWY

Impregnat do drewna KONSTRUKCYJNEGO

Impregnat OWADOBÓJCZY

Impregnat GRZYBOBÓJCZY

Impregnat GRUNTUJĄCY

Impregnat DEKORACYJNY 

Lakierobejca OCHRONNA

Olej do drewna TARASY I MEBLE

Preparat do czyszczenia KLINKIER

Impregnat KLINKIER

Preparat do czyszczenia MARMUR GRANIT KAMIEŃ 

Impregnat MARMUR GRANIT KAMIEŃ

Impregnat PIASKOWIEC WAPIEŃ CEGŁA

Preparat do czyszczenia KOSTKA BRUKOWA MCHY I POROSTY

Impregnat KOSTKA BRUKOWA

Farba KOSTKA BRUKOWA I POSADZKI BETONOWE

Środek PLEŚNIOBÓJCZY CZARNA PLEŚŃ

Środek GRZYBOBÓJCZY



IMPREGNAT DO DREWNA

KONSTRUKCYJNEGO
KONCENTRAT 1:9

 Formuła DuoACTIVE – skutecznie chroni drewno
przed owadami i grzybami 

  Niewymywalny – zapewnia trwałą ochronę
 Zapewnia pewną i kompletną ochronę drewna 
 Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

Przeznaczenie:

Drewno konstrukcyjne i budowlane,
domy drewniane, altany, drewutnie, płoty,
tarasy, ekrany akustyczne drewniane

IMPREGNAT

GRZYBOBÓJCZY
 Skutecznie zwalcza grzyby, pleśnie i glony
  Szybkie działanie – skuteczny już po 1 godzinie
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie:

Mury, sufity, płoty, tarasy, elewacje, 
wyroby kamieniarskie

IMPREGNAT

OWADOBÓJCZY
 2 w 1 – leczy i zabezpiecza
 Zwalcza larwy owadów żerujące w drewnie
 Zabezpiecza przed ponownym zainfekowaniem
 Głęboko penetruje strukturę drewna
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie:

Domy drewniane, altany, tarasy,
poddasza, meble, ramy drewniane

IMPREGNAT DO DREWNA

FIRESTOP
PRZECIWOGNIOWY

 Chroni drewno przed ogniem,
owadami, grzybami, biokorozją 

 Posiada aprobatę techniczną ITB
 Wysoka wydajność produktu
 Chroni i leczy

Przeznaczenie:

Drewno konstrukcyjne i budowlane,
domy drewniane, altany, drewutnie,
ekrany akustyczne drewniane

DUOACTIVE
FUNKCYJNY
4

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

wydajność ok. 25 m2/1 kg 5 m2/1 kg
czyszczenie woda
pojemność 4,8 kg 5 kg
opakowanie zbiorcze 2 szt. 2 szt.

wydajność ok. 5 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 1 l 4,5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 5 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 1 l 4,5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 16,6 m2/1 kg
czyszczenie woda
pojemność 1 kg 5 kg 
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.



IMPREGNAT

DEKORACYJNY
 Impregnuje – wnikając w głąb drewna
 Barwi – podkreślając rysunek słojów
 Chroni – przed czynnikami atmosferycznymi

Przeznaczenie:

Płoty, podbitki, altany, pergole, 
płoty lamelowe, meble ogrodowe

OLEJ DO DREWNA

TARASY I MEBLE
 Skutecznie chroni przed promieniowaniem UV
  Podkreśla rysunek słojów drewna 
 Zabezpiecza przed UV, wilgocią i wahaniami temperatur
 Wzmacnia strukturę drewna

Przeznaczenie:

Do drewna krajowego i egzotycznego,
do drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo, 
idealny na tarasy i meble ogrodowe

LAKIEROBEJCA

OCHRONNA
 Skutecznie chroni drewno przed biokorozją
 Barwi drewno, maskując jego niedoskonałości
 Zabezpiecza przed UV, wilgocią

i wahaniami temperatur
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie:

Domy drewniane, okna, drzwi, elewacje, płoty,
podbitka dachowa, bramy, meble ogrodowe

IMPREGNAT

GRUNTUJĄCY
 Formuła DuoACTIVE – skutecznie chroni

drewno przed owadami i grzybami 
 Zapewnia skuteczną ochronę drewna 

przed sinizną, grzybami domowymi 
i pleśniowymi, owadami

 Wnika głęboko w drewno
 Wzmacnia strukturę drewna

Przeznaczenie:

Na surowe drewno,
idealny grunt pod lakierobejce,
lakiery, oleje, farby, lazury

DUOACTIVE SKUTECZNA
OCHRONA

7do

lat*

SKUTECZNA
OCHRONA

7do

lat*

wzornik kolorów dostępny na stronie 7.

wzornik kolorów dostępny na stronie 7.

wzornik kolorów dostępny na stronie 7.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

wydajność ok. 4,8 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 0,7 l 2,5 l 4,5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt. 2 szt.

wydajność ok. 18 m2/1 l
wykończenie mat
czyszczenie benzyna lakowa
pojemność 0,7 l 2,5 l 4,5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt. 2 szt.

wydajność ok. 18 m2/1 l
wykończenie mat
czyszczenie benzyna lakowa
pojemność 0,7 l 2,5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 18 m2/1 l
wykończenie połysk
czyszczenie benzyna lakowa
pojemność 0,7 l 2,5 l 4,5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt. 2 szt.



IMPREGNAT

KLINKIER
 Zabezpiecza przed białymi wykwitami i przebarwieniami
 Zabezpiecza przed wyrastaniem mchów i porostów
 Pogłębia i ożywia oryginalny kolor klinkieru
 Redukuje wnikanie wody 

i zwiększa mrozoodporność
 Trwale zabezpiecza powierzchnię

przed zabrudzeniem

Przeznaczenie:

Klinkier, cegła licowa, terakota, inne chłonne
powierzchnie nieglazurowane

IMPREGNAT

MARMUR GRANIT
KAMIEŃ

 Zabezpiecza przed plamami, białymi wykwitami, wyrastaniem 
mchów i porostów 

 Podkreśla oryginalny kolor i strukturę
zabezpieczonej powierzchni

 Redukuje wnikanie wody
i zwiększa mrozoodporność

Przeznaczenie:

Parapety, kominki, blaty łazienkowe, nagrobki

PREPARAT DO CZYSZCZENIA

MARMUR GRANIT
KAMIEŃ

 Skutecznie usuwa plamy, białe wykwity, mchy i porosty
 Przywraca oryginalny kolor i strukturę

czyszczonego kamienia
 Opóźnia porastanie mchów, porostów i glonów 
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie:

Podłogi, schody, parapety,
kominki, blaty łazienkowe

PREPARAT DO CZYSZCZENIA

KLINKIER
 Skutecznie usuwa białe wykwity, plamy, mchy i porosty
 Przywraca oryginalny kolor i strukturę klinkieru
 Opóźnia porastanie mchów, porostów i glonów
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie:

Ogrodzenia, elewacje, ściany

wydajność ok. 5 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 5 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 10 m2/1 l
czyszczenie rozpuszczalnik ftalowy
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 10 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

FUNKCYJNY
4

*



PREPARAT DO CZYSZCZENIA 

KOSTKI BRUKOWEJ
MCHY I POROSTY

 Usuwa uporczywe mchy i porosty 
 Odświeża i ożywia kolor kostki 
 Głęboko penetruje podłoże
 Utrzymuje oczyszczoną powierzchnię

w czystości przez długi czas

Przeznaczenie:

Ścieżki z kostki brukowej, chodniki,
posadzki garażowe (ceramiczne i betonowe),
parkingi, podjazdy

FARBA 

KOSTKA BRUKOWA
POSADZKI BETONOWE

 Do renowacji wyblakłych i przebarwionych 
powierzchni betonowych

 Pozostawia intensywny i trwały kolor 
 Wzmacnia malowane podłoże 
 Plamoodporna

Przeznaczenie: 

Do renowacji podjazdów, garaży,
piwnic oraz balkonów

IMPREGNAT

KOSTKA BRUKOWA
 Zabezpiecza przed plamami, białymi wykwitami, 

wyrastaniem mchów i porostów
 Głęboko wnika w podłoże
 Plamoodporny 
 Podkreśla oryginalny kolor

i strukturę zabezpieczonej powierzchni
 Redukuje wnikanie wody

i zwiększa mrozoodporność

Przeznaczenie:

Kostka brukowa, płyty chodnikowe,
posadzki betonowe

IMPREGNAT 

PIASKOWIEC WAPIEŃ
CEGŁA

 Zabezpiecza przed plamami, białymi wykwitami, 
wyrastaniem mchów i porostów 

 Podkreśla oryginalny kolor i strukturę 
zabezpieczonej powierzchni

 Głęboko wnika w podłoże
 Redukuje wnikanie wody 

i zwiększa mrozoodporność

Przeznaczenie:

Mury, ogrodzenia, ściany, kominki

wydajność ok. 12 m2/1 l
czyszczenie benzyna lakowa
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 12 m2/1 l
czyszczenie benzyna lakowa
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 5 m2/l
czyszczenie woda
pojemność 1 l 5 l
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.

wydajność ok. 10 m2/1 kg
czyszczenie woda
pojemność 1 kg 5 kg
opakowanie zbiorcze 6 szt. 2 szt.



WZORNIK KOLORÓW WZORNIK KOLORÓW WZORNIK KOLORÓW

ŚRODEK

GRZYBOBÓJCZY
 Skutecznie zwalcza grzyby domowe i pleśnie
 Działa szybko i skutecznie – już po 1 godzinie
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie:

Mury, ściany, sufity, podłogi, fugi

ŚRODEK

PLEŚNIOBÓJCZY
CZARNA PLEŚŃ

 Niszczy czarną i szarą pleśń, grzyby i bakterie
 Dezynfekuje powierzchnie 
 Działa szybko i skutecznie – już po 15 minutach

Przeznaczenie:

Do łazienek, kuchni, ścian, spoin, fug i podłóg
w wilgotnych pomieszczeniach

IMPREGNAT
DEKORACYJNY

LAKIEROBEJCA
OCHRONNA

OLEJ DO DREWNA
TARASY I MEBLE

TIK

KASZTAN

ORZECH

ZŁOTY DĄB

PALISANDER

TIK

ZŁOTY DĄB

KASZTAN

ORZECH

PALISANDER

MAHOŃ

BEZBARWNY

SOSNA

MAHOŃ

TIK

SOSNA

SZARY

BEZBARWNY

PALISANDER

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

wydajność ok. 10 m2/1 kg
czyszczenie woda
pojemność 450 g 
opakowanie zbiorcze 8 szt.

wydajność ok. 5 m2/1 l
czyszczenie woda
pojemność 450 ml 
opakowanie zbiorcze 8 szt.



Dekspol PPH, Iwona Oleszak

ul. Terespolska 13
61-047 Poznań
NIP 782-006-661-31

Biuro handlowe:

ul. Kościuszki 14, 62-300 Września
tel. 61 640 00 04, biuro@dekspol.pl
www.dekspol.pl

Wydajność produktu podawana jest przy zastosowaniu jednej warstwy wykończeniowej.
Wydajność zależy od gatunku drewna lub rodzaju podłoża i sposobu aplikacji.

Wszystkie kolory w katalogu uzyskane zostały metodą drukarską i mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. 
Na postrzeganie barw mają również wpływ: rodzaj podłoża i jego faktura, nasiąkliwość podłoża oraz rodzaj światła.

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
W TWOIM REGIONIE

woj. mazowieckie, podlaskie

+48 696 491 506

woj. wielkopolskie, lubuskie

+48 602 444 593

woj. śląskie, opolskie, dolnośląskie

+48 660 773 021

woj. podkarpackie, 
małopolskie

+48 696 492 319

woj. świętokrzyskie, 
lubelskie, podlaskie, łódzkie

+48 696 465 874

woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie

+48 604 164 633

www.woodprotector.pl www.chemiaspectrum.pl


