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BORI impregnant cu biocid 
 

UTILIZARE 
Pentru impregnarea lemnului în exterior, de exemplu: ferestre, uşi, acoperişuri, lambriuri, garduri, mobilier de grădină... 
Pentru spaţii cu umiditate ridicată din apartamente (bucătării, băi, pivniţe). 
 
CARACTERISTICI 
• Protecţia lemnului împotriva petelor albastre, a mucegaiului şi a ciupercilor xilofage 
• Penetraţie adecvată 
• Incolor 
• Aplicare uşoară 
 
 

DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI liant alchidic, solvent, agent biocid
NUANŢE incolor 
NUANŢARE / 
LUCIU / 
DENSITATE 0,85 g / ml
DILUARE gata de utilizare
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(h), 750 g/l (2010); produsul conţine: max. 740 g/l 
AMBALARE 0,75 l 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o temperatură

cuprinsă între +5C şi +35C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APLICARE diluare vâscozitate duză presiune
pensulă, rolă / /   
înmuiere / /   

CONDIŢII DE LUCRU Temperatura vopselei, aerului şi obiectului de minim +5C 

USCARE (T = +20C, umiditate relativă de 
65%) 

Uscare praf după aproximativ 2 ore, uscat pentru atingere după 8-12 h, aplicarea unui nou 
strat posibilă după 24 ore. 
La temperaturi mai mici şi o umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va 
prelungi. 

ACOPERIRE Teoretică: cu 1 l 5 – 10 m2 într-un singur strat.
Acoperirea practică depinde de finisarea prealabilă a suprafeţei, de tipul de lemn şi de 
aplicare. 

CURĂŢAREA UNELTELOR TESSAROL diluant
 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
 
Lemn nou 
Umiditatea lemnului de esenţă moale nu trebuie să depăşească 15%, iar a celui de esenţă tare nu trebuie să depăşească 12%. 
Suprafaţa uscată trebuie şlefuită şi curăţată, iar ceara, răşinile şi grăsimea trebuie îndepărtate cu NITRO diluant. 
 
Recondiţionarea straturilor vechi 
Straturile nedeteriorate trebuie curăţate şi şlefuite, iar straturile deteriorate trebuie îndepărtate în totalitate. 
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SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA 

SUPRAFEŢEI 
IMPREGNARE STRAT FINAL 

LEMN NOU exterior – 
strat de lazur 

 
 
 
 
şlefuire, 
îndepărtare a 
murdăriei 

1x BORI
impregnant cu 
biocid 

/ 2x BORI lac lazur UV 
PROTECTION sau 
2x BORI lazur 

exterior – 
email 

1x BORI
impregnant cu 
biocid 

2x TESSAROL grund 
pentru lemn sau 
2x TESSAROL grund 
acrilic pentru lemn 

2x TESSAROL email sau
2x TESSAROL email profesional 
sau 
2x TESSAROL email acrilic 

interior - 
straturi de 
lazur 
spaţii cu 
umiditate 
ridicată 

1x BORI
impregnant cu 
biocid 

/ 2x BORI lac lazur UV 
PROTECTION sau 
2x BORI lazur sau 
2x BORI lazur strat subţire 

interior – 
email 
spaţii cu 
umiditate 
ridicată 

1x BORI
impregnant cu 
biocid 

1x TESSAROL grund 
pentru lemn sau 
1x TESSAROL grund 
acrilic pentru lemn 

2x TESSAROL email sau
2x TESSAROL email profesional 
sau 
2x TESSAROL email acrilic 

STRATURI 
VECHI 

exterior – 
strat de lazur 

 
 
curăţare şi şlefuire, 
îndepărtare 

pentru straturi 
foarte deteriorate 
1x BORI 
impregnant cu 
biocid 

/  
1 - 2x BORI lac lazur UV 
PROTECTION sau 
1 - 2x BORI lazur 

exterior – 
email 

a straturilor 
deteriorate 

pentru straturi 
foarte deteriorate 
1x BORI 
impregnant cu 
biocid 

1 - 2x TESSAROL
grund pentru lemn
sau 
1x TESSAROL grund 
acrilic pentru lemn 

1 - 2x TESSAROL email sau 1 
- 2x TESSAROL email 
profesional sau 
1 - 2x TESSAROL email acrilic 

 
OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
• La vopsirea lambriurilor, recomandăm impregnarea lemnului pe ambele feţe, pentru a obţine o mai bună stabilitate 

dimensională. 
• Conţine biocid (insecticid şi fungicid). În czul utilizării neadecvate poate prezenta pericol pentru sănătate. 
• Nu poate fi aplicat pe suprafeţe lemnoase ce vin în contact cu alimente. 
• A se folosi doar pe suprafeţe mici în spaţii de locuit (uşi, ferestre) şi doar în încăperi în care nu petreceţi mult timp, de 

ex. a nu se folosi în dormitor. 
• Dăunător mediului, a nu se vărsa în apă. 
• Cantitatea rămasă la terminarea lucrului se poate vvărsa într-un ambalaj mai mic de BORI impregnant cu biocid (0,75l) 

dar evitaţi utilizarea unui alt tip de ambalaj pentru a preîntâmpina erorile. Cantităţile mici rămase se vor utiliza pe 
aceeaşi suprafaţă până la terminare. 


