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1. Wstęp 
 

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, drewniany, XVIII w., będący 

przedmiotem opinii, wpisany jest na listę obiektów zabytkowych pod nr rej.: 1125/462 

decyzja z 23.03.1962.    

Działania podejmowane na podstawie niniejszej opinii wymagają zgody 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

 

1.1. Opinie mykologiczną wykonano na podstawie umowy zawartej w 2007 r. 

pomiędzy Wykonawcą, a Parafią rzymskokatolicką w Żukowie 

1.2.   Opinię wykonano na podstawie oględzin obiektu prowadzonych w dniu 28 

września 2007 r oraz 11 listopada 2007 r. 

1.3.     Celem opinii jest: 

- określenie stanu technicznego poszczególnych części konstrukcji  kościoła 

w aspekcie korozji biologicznej 

- ustalenie stopnia zagrożenia mykologicznego obiektu 

- ustalenie przyczyn rozwoju czynników biologicznych niszczących obiekt 

- określenie metod i środków w celu zwalczenia korozji biologicznej 

 

1.4.     W opinii wykorzystano: 

 - „Opracowanie mykologiczno – budowlane dotyczące kościoła parafialnego w 

Żukowie” wykonane przez K.J. Krajewski, A. Krajewski w 1997 r. 

-  oględziny konstrukcji po rozszalowaniu ścian wykonane w październiku i 

listopadzie 2007 r.  

           - wyniki własnych badań makroskopowych uszkodzeń drewna konstrukcji 

            - obowiązujące instrukcje i zarządzenia w tym zakresie 

 

1.5.  Opinia mykologiczna  wykonana została w 4 egz.: 

- 3 egz. przekazano Zleceniodawcy, 

- 1 egz. przechowywany jest w archiwum Wykonawcy. 
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2. Opis kościoła 
 Obszerny opis kościoła znajduje się w „Opracowaniu mykologiczno – 

budowlanym…” które jest w posiadaniu Parafii oraz w tzw. „Białej karcie” obiektu.  

Kościół wzniesiony w XVIII w. z drewna sosnowego, w konstrukcji drewnianej, 

zrębowej, z dobudowaną w 1889 r. drewnianą zakrystią. Na odsłoniętym spod 

szalunku zrębie widoczne są ślady po lokalizacji dawnej zakrystii.  

Kościół jest wolnostojący, orientowany. Obok kościoła, po stronie zachodniej, 

znajduje się drewniana dzwonnica.  

Dach nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium dwuspadowy, przechodzący w 

trójpołaciowy, nad zakrystią trzypołaciowy, nad kruchtą wejściową – dwuspadowy.  

 

 Poszycie dachów stanowi blacha miedziana kładziona na deskowaniu nie 

pełnym. Dachy wyposażone są w rynny wiszące. Rury spustowe obecnie zostały 

czasowo zdemontowane. Odprowadzały one wodę na częściowo utwardzony teren 

wokół kościoła.   

Wewnątrz kościoła podłogi drewniane z desek na legarach. 

Strop nad nawą i prezbiterium jest drewniany, z podsufitką z desek. Więźba 

dachów storczykowa, ze znakami ciesielskimi, w dużej części obrabiana ręcznie, 

łączona na kołki z dodanymi później dwiema ramami stolcowymi.   

 

Kościół wyposażony jest w instalację elektryczną i odgromową.  

 

3. Stan techniczny. 
 

3.1. Teren. 

Teren wokół kościoła jest znacznie podniesiony w stosunku do pierwotnego 

poziomu. Wykonana odkrywka pozwoliła ustalić poziom bruku wokół ścian kościoła 

(od strony pn).  

Teren wokół kościoła posiada nieodpowiednie spadki, co znacznie utrudnia 

odprowadzenie wody opadowej od ścian budowli.  

Wokół kościoła znajduje się stara betonowa opaska. 
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3.2. Kościół 

 

Elementy zewnętrzne 

 

Podmurówka z kamienia polnego i z cegły ceramicznej łączonych zaprawą 

wapienną i wapienno - cementową. Wokół kościoła podmurówka została 

nieprawidłowo obrzucona zaprawą cementową. Podmurówka jest lekko wysunięta w 

stosunku do podwaliny i ma wysokość ok. 15-20 cm. Widoczne są pęknięcia 

podmurówki.  

Brak jest poziomej izolacji przeciwwilgociowej, chociaż można uznać, że 

podmurówka kamienna (ze ścisłego materiału) takie zadanie częściowo spełnia.  

W odkrytych częściach podmurówki nie stwierdzono wlotów powietrza wentylacji 

podpodłogowej.   

 

Podwaliny  

Wykonane z drewna sosnowego, maskowane deską. Część podwalin jest 

mocno zawilgocona (zawilgocenie powyżej 20%) i odcinkowo silnie uszkodzona 

przez aktywnie rozwijające się zagrzybienie - grzyby domowe, powodujące brunatny 

rozkład drewna (stwierdzono trzeci stopień rozkładu drewna).  

Uszkodzenia podwaliny stwierdzono w północnej i zachodniej ścianie kruchty 

wejściowej,  w zachodniej, południowej i wschodniej ścianie nawy (od strony 

południowej kościoła), w pn-wsch ścianie prezbiterium, w północnej ścianie nawy. 

Próbkowanie podwaliny wokół kościoła wykazało uszkodzenia drewna występujące 

na skutek zagrzybienia, w częściach przekroju tych elementów, które znajdują się od 

strony wnętrza kościoła. Jest zatem prawdopodobne, że uszkodzeniu mogły ulec 

także inne elementy konstrukcji (np. podłóg, lub belki ścian) przylegające do 

opanowanego przez zagrzybienie drewna.   W związku z powyższym ustalenie 

faktycznego zasięgu uszkodzeń musi być w części domniemane i dopiero znajdzie 

swoje pełne potwierdzenie w czasie wymiany zniszczonych elementów.  

Zakres uszkodzeń stwierdzonych i domniemanych pokazano na rysunkach 

elewacji.  
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Zrąb 

Po zdjęciu szalunków widoczna jest prawie cała powierzchnia ścian. Od 

strony zewnętrznej drewno jest dobrze zachowane. Belki ścian posiadają znaczne 

przekroje, są precyzyjnie obrobione i zmontowane. Drewno zawiera duży procent 

twardzieli. Występują co prawda drobne uszkodzenia substancji (w partiach 

bielastych drewna), ale nie mają one wpływu na konstrukcję kościoła.   W tych 

miejscach, zwłaszcza na styku belek, widoczne są dawne, nieaktywne żerowiska 

spuszczela pospolitego i kołatka domowego.  

Pod oknami nawy i prezbiterium większe uszkodzenia drewna zostały w 

latach wcześniejszych naprawione metodą flekowania. Podobne naprawy widoczne 

są miejscowo na powierzchni ściany po stronie północnej.   

 

Lisice 

Konstrukcja ścian wzmocniona jest dodanymi wtórnie lisicami.  

Noszą one ślady napraw, zwłaszcza w niższych partiach. Uszkodzenia drewna 

spowodowane było  przez lokalne zawilgocenia, obecność grzybów domowych i 

owadów. Lisice składają się z kilku elementów wtórnie zespolonych razem i powinny 

być wymienione na wykonane z litego drewna, impregnowane przez 3x smarowanie 

preparatem „Tytan-impregnat do drewna NW”.  

 

Rynny, rury spustowe 

Rynny wiszące, rury spustowe czasowo zdemontowane. Sądząc z rozkładu 

uszkodzeń ścian w partii podwaliny, woda z rur spustowych powodowała lokalne 

silne zawilgocenia drewna konstrukcji. Doprowadziło to do powstania zagrzybień i 

miejscowego uszkodzenia konstrukcji.  

Przekroje rynien i rur spustowych powinny być obliczone dla powierzchni 

dachów, z których odprowadzają wody opadowe. Przy stromym dachu rynny powinny 

być zabezpieczone łamaczami śniegu.  

 

 

 

Dachy 
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Pokrycie dachów blachą miedzianą nie wykazuje uszkodzeń i jest szczelne. 

W zachodniej części dachu, nad nawą, znajduje się  sygnaturka w konstrukcji 

słupowej.  

 

Instalacja odgromowa wymaga wykonania na nowo.  

Ogrzewanie - elektryczne promienniki włączane na czas nabożeństw. 

 

Elementy wewnętrzne 

 

Podłogi 

Drewniane podłogi w kościele wykonane są z szerokich desek ułożonych na  

legarach. Przy północnej ścianie nawy  deski podłogowe lekko uginają się, a dwie 

deski przyścienne są pęknięte. Wykonana odkrywka potwierdziła domniemania  o 

uszkodzeniu legarów.  Drewno legarów na skutek przebywania w zawilgoconym 

podłożu i w pobliżu zagrzybionych podwalin, zostało uszkodzone przez grzyby 

domowe powodujące brunatny rozkład drewna i częściowo utraciło swoje własności 

konstrukcyjne.  Nadmierne uginanie się desek podłogi stwierdzono w kilku innych 

miejscach w nawie kościoła i w prezbiterium.  

 

Ściany.  

Belki tworzące konstrukcję ścian  widoczne są od strony wnętrza koscioła. 

Powierzchnia drewna pokryta jest kilkoma warstwami farby. Ogólnie stan belek 

dobry. Należy wykonać badania na obecności polichromii. 

 

Sufit 

z desek przybitych do belek wiązarowych. Brak możliwości sprawdzenia stanu 

technicznego od strony wnętrza. 

 

Więźba dachowa  

Nad nawą główną -  konstrukcja więźby mieszana. Jest to więźba storczykowa 

do której dodano później dwie ramy stolcowe oparte na belkach wiązarowych. 

Konstrukcja storczykowa wykonana jest z elementów ciosanych ręcznie, ramy 
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stolcowe wykonane są z drewna obrabianego mechanicznie. Elementy składowe 

więźby łączone są na kołki i posiadają znaki ciesielski na każdym wiązarze.  

Stwierdzono dawne, nieaktywne żerowiska spuszczela pospolitego 

(Hylotrupes bajulus), które spowodowały uszkodzenia bielastych części drewna 

elementów więźby. Widoczne są wprowadzone przypustnice wykonane z nowego 

drewna.  W podwalinie ramy stolcowej południowej (na jej zakończeniu od strony 

wschodniej) stwierdzono żer aktywny spuszczela pospolitego. 

Nakładka drewniana na belce wiązarowej nr 4 kwalifikuje się do wymiany ze 

względu na ogólne uszkodzenia drewna przez owady. Brak jest dolnej części 

zastrzału w ramie storczykowej przy wiązarze nr 9. 

Nad prezbiterium konstrukcja storczykowa, ręcznie obrabiana.  Stwierdzono 

brak części zastrzału w wiązarze nr 4 (po stronie pn), obecność owada spuszczela 

pospolitego w przypustnicy  po stronie płd, w wiązarze nr 5.   

Opisane uszkodzenia pokazano na załączonych rysunkach.  

Konstrukcja sygnaturki nie jest dostępna w wyższych partiach.  

 

4. Zalecenia  
 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu przed przystąpieniem do prac należy 

wykonać architektoniczną inwentaryzację pomiarową. 

 

Teren.  

Należy usunąć starą betonową opaskę. Odkopać zasypaną podmurówkę. 

Nadać odpowiednie spadki od ścian kościoła wg projektu. Wykonać nowe ujęcia wód 

opadowych, włączając je do kanalizacji zaprojektowanej wokół kościoła. 

 

Podwaliny, podmurówki.  

Po odpowiednim zabezpieczeniu konstrukcji kościoła, zdemontować stare 

podwaliny i te fragmenty belek ściennych, które są uszkodzone przez grzyby 

domowe. Na rysunkach pokazano zakresy uszkodzeń oraz oznaczono obszary 

domniemanych uszkodzeń, których nie można było sprawdzić w terenie ze względu 

na brak dostępności. W miejscach w których pozostają w konstrukcji ścian elementy 
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gniazdowo uszkodzone, drewno oczyścić z warstwy zagrzybionej do drewna 

pozornie zdrowego. Miejsca te należy dodatkowo odgrzybić przez posmarowanie 3x 

preparatem „Tytan –impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. „Selena”). 

Usunięte drewno uzupełnić przez flekowanie, drewnem powietrznosuchym, 

sosnowym, również (po docięciu na wymiar) impregnowanym j.w.   

Odpowiednio wzmocnić lub przemurować odcinkami podmurówkę wykonując 

otwory wentylacji podpodłogowej. Na warstwie izolacji (np. 2x papa na lepiku) ułożyć 

nowe impregnowane podwaliny sosnowe o wymiarach odpowiadających starym 

podwalinom. Drewno zabezpieczyć przez 3x smarowanie preparatem „Tytan –

impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. „Selena”). Smarowanie wykonywać 

przy ciepłej i suchej pogodzie, w odstępie co 6 godzin. Drewno wbudowywać po 

wyschnięciu preparatu. podobnie należy wykonywać inne zalecone impregnacje.  

 

Zrąb.  

Po demontażu szalunków zewnętrznych i  usunięciu szczotkami kurzu i brudu 

z całej powierzchni ścian,  profilaktycznie doimpregnować drewno zrębu przez 2x 

oprysk  preparatem „Tytan –impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. „Selena”).  

Nowy szalunek wykonać z desek sosnowych o zróżnicowanej szerokości i 

impregnować przez 3x smarowanie  preparatem „Tytan –impregnat do drewna NW” 

bezbarwny (prod. „Selena”). Na powierzchni drewna nie stosować bejc ani innych 

środków koloryzujących, pozostawiając drewno procesowi naturalnego starzenia. 

Nad podwalinami dodać impregnowaną (metodą j.w.) deskę okapową.   

Nowe lisice wykonać z drewna sosnowego i impregnować przez 3x 

smarowanie preparatem „Tytan – impregnat do drewna NW” bezbarwny. Po 

wyschnięciu impregnowanych powierzchni, lisice montować na ścianach.   

  

Stolarkę  

Stolarkę okienną i drzwiową oczyścić z warstw farby i poddać ocenie. 

Zależnie od stanu zachowania albo tylko wykonać nowe malowanie albo uzupełnić 

ubytki i konserwować w sposób  uzgodniony z WKZ.  

  

 

 

 



 

 9 

Podłogi 

Podłogi deskowe wewnętrzne kwalifikują się do demontażu, ze względu na 

stwierdzone uszkodzenia legarów znajdujących się przy ścianach kościoła oraz w 

innych miejscach we wnętrzu nawy i prezbiterium.  Deski należy demontować 

ostrożnie i w miarę możliwości ponownie wykorzystać. Deski wymieniane  należy 

wykonać z drewna sosnowego impregnowane przez  3x smarowanie  preparatem 

„Tytan –impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. „Selena”). Podłoże gruntowe – 

wybrać i usunąć z kościoła na zwałkę.  

 

Deski podłogowe przybijać gwoździami kowalskimi do nowych legarów 

zaimpregnowanych w podobny sposób (tzn. przez 3x smarowanie  preparatem 

„Tytan –impregnat do drewna NW” bezbarwny i opartych na wymurowanych 

słupkach ceglanych. Pomiędzy słupki i legary stosować przekładkę z papy. Otwory 

wentylacji podpodłogowej zabezpieczyć gęstą siatką z drutu przez gryzoniami. Po 

okresie karencji deski podłogowe zawoskować na gorąco. 

 

Więźba dachowa, konstrukcja sygnaturki.  

Konstrukcję oczyścić z brudu i odkurzyć stosując odkurzacze przemysłowe. 

Uzupełnić brakujące elementy i wymienić uszkodzone (tzn. wymienić nakładkę na 

belce wiązarowej nr 4, uzupełnić zastrzał w ramie storczykowej, uzupełnić zastrzał w 

prezbiterium). Wymieniane elementy impregnować po docięciu na wymiar przed 

montażem. 

 

Przed impregnacją zabezpieczającą więźby, miejsca w których stwierdzono 

żer owadów technicznych szkodników drewna (oznaczone na rysunkach) smarować 

3x preparatem „Hylotox”  (prod. Altax sp. z o.o. z Poznania) na powierzchni do 50 cm 

poza widoczne uszkodzenia drewna. 

 

Następnie całość konstrukcji więźby i sygnaturki smarować 3x preparatem  

„Tytan –impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. „Selena”), zwracając uwagę, 

aby nie rozlać środka do impregnacji na sufit (należy rozłożyć folie 

zabezpieczające).  
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Deski sufitu oraz deskowanie dachu opryskać od strony poddasza 2x 

preparatem „Tytan –impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. „Selena”).  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów grzybobójczych i 

owadobójczych oraz impregnacyjnych, należy drewno bardzo dokładnie oczyścić z 

brudu i kurzu.   

 

5. Metody dezynsekcji i odgrzybiania drewna. 
 

Smarowanie: 

polega na co najmniej 2 krotnym posmarowaniu oczyszczonej powierzchni materiału 

zaleconym preparatem chemicznym. Kolejne zabiegi wykonuje się zwykle w 

odstępach co cztery godziny. Do nakładania środków używa się pędzli malarskich 

lub szczotek. Smarować należy wszystkie powierzchnie elementów, w tym wyrobione 

nowe elementy przed montażem. 

 

Opryskiwanie: 

polega na co najmniej 3-krotnym naniesieniu preparatu na zabezpieczane, 

oczyszczone i przygotowane powierzchnie. Zabieg wykonuje się za pomocą 

tradycyjnych opryskiwaczy ogrodniczych, z tym, że przy użyciu środków 

rozpuszczalnikowych trzeba zaopatrzyć się w dodatkowe uszczelki do tych 

przyrządów. Oryginalne uszczelki zużywają się szybko, gdyż nie są wykonane z 

materiału odpornego na działanie rozpuszczalników. 

 

Przygotowanie drewna na uzupełnienie ubytków. 

Drewno należy uzupełniać drewnem konstrukcyjnym  powietrzno-suchym, a 

więc o wilgotności ok. 18-20 %. Nie wolno stosować drewna mokrego, świeżo 

pozyskanego lub zawilgoconego. Uzupełniając ubytek nową wstawką należy zwrócić 

uwagę, aby był to ten sam gatunek drewna, oraz aby zachować zgodność przebiegu 

słoi w obu kawałkach. 
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6. Informacje końcowe. 
 

6.1. B.H.P. 

 

W trakcie wykonywania zabiegów : impregnacyjnych, grzybobójczych, 

owadobójczych i izolacyjnych należy przestrzegać przepisów p.poż. i bhp zawartych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. (Dz.U. nr 5 poz. 25), oraz 

przepisów zawartych w ulotkach informacyjnych producenta, a w szczególności: 

• impregnację drewna wykonywać tylko w warunkach przewiewu (wentylacji), 

• przy impregnacji i odgrzybianiu stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary 

ochronne, rękawice, fartuchy gumowe oraz odzież  ochronną osobistą, 

• w pobliże stanowisk impregnacyjnych nie podchodzić z otwartym ogniem, 

• nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu w czasie wykonywania  pracy, 

• przerywając i kończąc pracę umyć ręce i twarz mydłem w ciepłej wodzie, 

• impregnaty przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach , nie zawierających 

pasz i żywności, w oryginalnych opakowaniach, z dala od ognia i źródeł ciepła, 

• po całkowitym zużyciu impregnatu opakowania jednorazowe pozbawić cech 

użytkowych, 

• strzec wód otwartych i gruntowych przed skażeniem preparatem 

• w przypadku wystąpienia oznak zatrucia (mdłości, ból brzucha lub głowy) czy też 

uczulenia (wysypka, zapalenie spojówek) niezwłocznie skorzystać z porady 

lekarskiej. 

 

6.2. Nadzór. 

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie zabytkowym muszą uzyskać przed ich 

realizacją zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ich wykonanie musi 

być nadzorowane również przez W.K.Z. 

 

6.3. Zalecone preparaty chemiczne dla celów konserwacji obiektu : 

Tytan – impregnat do drewna NW - podwaliny + deski maskujące + deska 

okapnikowa, zrąb  (impregnacje od zewnątrz), konstrukcja więźby, deskowania 

dachu (od wewnątrz)  - producent Selena 
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Hylotox - elementy zainfekowane przez owady - zwalczanie owadów technicznych 

szkodników drewna - producent Altax Sp. z o.o. Poznań  

 

6.4. Ważność niniejszej ekspertyzy wynosi 2 lata od daty opracowania. 

W przypadku niejasności lub pojawienia się nowych okoliczności wymagających 

dalszych ustaleń, należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

opracował: 

arch. Dominik Mączyński 

Warszawa dn.29.11.2007 r. 

 

 

 

Informacja nt. zaleconych środków chemicznych. 

Dokumentacja fotograficzna 

Dokumentacja rysunkowa 
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„TYTAN - IMPREGNAT DO DREWNA NW”  -  prod. Selena S.A. 
Niewymywalny, wielofunkcyjny impregnat do drewna działający zwalczająco i 
profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych, pleśniowych i glonów. Zwalcza 
także siniznę. Zabezpiecza drewno przed bakteriami i owadami - technicznymi 
szkodnikami drewna. Stosowany pod farby i lakiery zwiększa odporność biologiczną 
drewnianych elementów budowlanych. Trwale łączy się z drewnem, nie podnosi 
stopnia palności drewna, jest niekorozyjny wobec stali.  

ZASTOSOWANIE:  

• Zabezpieczanie drewna budowlanego przed działaniem grzybów domowych, 
pleśniowych, barwnic (sinizna) oraz owadów - technicznych szkodników drewna.  

• Zwalczanie grzybów domowych i pleśniowych na drewnie oraz owadów i sinizny.  

DANE TECHNICZNE:  

• Skład: związki boru, triazole, aminy, fenoxycarb, środki modyfikujące, 
rozpuszczalniki,  

• Kolor: bezbarwny, (zielony - koncentrat),  

• Zapach: słaby, lekko mydlany,  

• Konsystencja: ciekła,  

• Wskaźnik pH: pH = 6,5  

• Gęstość (20°C): 1,005 g/cm3  

• Głębokość wnikania w drewno: 2 mm (drewno o wilgotności 12%) 4 mm 
(drewno o wilgotności 28%)  

• Odporność na działanie deszczu: po 24 godz.,  

• Ilość nanoszonych warstw: 1 - 2 (przy smarowaniu za pomocą pędzla)  

• Wydajność: roztwór gotowy: 0,3 litr/m2.  

SPOSÓB UŻYCIA:  

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU:  

• roztwór gotowy do użycia 

METODA POWIERZCHNIOWA:  

• impregnat nanosić przez 2 - 3 krotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub 
metodą kąpieli,  

• do czasu utrwalenia środka na drewnie (min. 24 godz.) należy chronić 
zaimpregnowaną powierzchnię przed wpływem opadów atmosferycznych 
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(możliwość wypłukania preparatu przez deszcz), po tym czasie można użytkować 
zaimpregnowane drewno na zewnątrz.  

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE:  
Impregnat pakowany jest w pojemniki o poj. 5 ltr. Przechowywać, przez 24 miesiące 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach w temp. od +5°C do +30°C. Z dala od środków spożywczych w 
miejscach niedostępnych dla dzieci. 

 
 

HYLOTOX 
Owadobójczy preparat ochrony drewna 

 
SKŁAD CHEMICZNY – Alfametryna, benzyna lakowa. 
 
PRZEZNACZENIE – Do zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna, 
min.: kołatka (Anobium sp), spuszczela (Hylotrupes Bajulus), borodzieja (Ergates 
Faber), trzpiennika (Sirex sp), miazgowca (Lyctus sp) itp. 
 
ZASTOSOWANIE – Drewniane konstrukcje domów, stare meble, ramy obrazów itp. 
 
DZIAŁANIE – Preparat niszczy szkodniki poprzez bezpośrednie oddziaływanie 
substancji czynnej na ich układ pokarmowy. 
Okres karencji – dwa tygodnie. 
 
SPOSÓB STOSOWANIA – Preparat nanosić pędzlem na powierzchnię drewna 
powietrzno-suchego lub bezpośrednio w otwory żerowania larw.           
Nie rozpylać!  
W razie potrzeby zabieg powtórzyć dwu- lub trzykrotnie. 
Przy stosowaniu preparatu w pomieszczeniach zamkniętych całość starannie 
wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. 
 
PRZECHOWYWANIE – W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z 
dala od ognia, magazynów spożywczych i pasz.  
Chronić przed dziećmi i osobami postronnymi. 
 
ZUŻYCIE – 0,1 do 0,3 litra preparatu na 1m2 powierzchni drewna. 
 
OPAKOWANIA: 0,5 ltr.; 5,0 ltr.; 20,0 ltr. 
 
UWAGA! – Środek szkodliwy i łatwopalny. 
Skutecznie zwalcza owady żerujące w wyrobach z drewna.  
 
Producent : ALTAX sp. z o.o. Poznań 
Atest Higieniczny PZH nr 340/B-480/90 
 

 


