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Impregnacja drewna, zw³aszcza u¿yt-
kowanego na zewn¹trz lub w miejscach

trudno dostêpnych, jest zabiegiem nie-
zbêdnym, który znacznie przed³u¿a jego
¿ywotnoœæ, zabezpiecza je przed nisz-
czeniem przez owady – szkodniki drew-
na, rozwojem grzybów, glonów i poro-
stów, a tak¿e w pewnym stopniu przed
ogniem 1. 

Drewno, samo w sobie odporne na
dzia³anie wody, poddawane przez d³u¿-
szy czas zawilgoceniu i pozbawione
mo¿liwoœci naturalnego oddania nad-
miaru wilgoci, stanie siê doskona³¹ po-
¿ywk¹ dla mikroorganizmów. Zaatako-
wane przez uszkadzaj¹ce jego strukturê
grzyby, wkrótce utraci swoj¹ wysok¹
wytrzyma³oœæ. Szkodz¹ drewnu równie¿
glony i porosty; wprawdzie atakuj¹ je-
dynie jego powierzchniê, nie obni¿aj¹c
w³asnoœci konstrukcyjnych, jednak po-
wsta³y w efekcie ich rozwoju nalot bar-
dzo szpeci elementy drewniane, a tak¿e,
co nie mniej wa¿ne, tworzy w pomiesz-
czeniach szkodliwy dla zdrowia mikro-
klimat, sprzyjaj¹cy alergiom i wielu in-
nym powa¿nym schorzeniom. Zarówno
grzyby, jak i glony najkorzystniejsze
warunki znajd¹ w drewnie, którego wil-
gotnoœæ przekracza 20%. Wybieraj¹c
drewno suche, a nastêpnie impregnuj¹c
je œrodkiem ochrony biologicznej,
znacznie utrudnimy warunki ich roz-
woju.

W³asnoœci grzybo- i owadobójcze
maj¹ równie¿ impregnaty barwi¹ce,
które dodatkowo – tworz¹c na po-
wierzchni drewna uszczelniaj¹c¹ pow³o-
kê – zmniejszaj¹ jego nasi¹kliwoœæ.
U¿ywaj¹c ich, mo¿emy nadaæ elemen-
tom drewnianym g³êbszy lub zupe³nie
nowy odcieñ, przy jednoczesnym zacho-
waniu dekoracyjnego rysunku s³ojów.

Stopieñ zawilgocenia nie ma wiêksze-
go znaczenia dla owadów, które równie
chêtnie sk³adaj¹ jaja w materiale wilgot-
nym, jak i suchym. Wylêgaj¹ce siê z nich
larwy, dla których drewno stanowi dosko-
na³¹, apetyczn¹ po¿ywkê, mog¹ po pew-
nym czasie powa¿nie zdegenerowaæ jego
strukturê. Zabezpieczaj¹ przed nimi (po-
dobnie jak przed grzybami, a tak¿e glona-
mi i porostami) impregnaty ochrony bio-
logicznej, s¹ to bowiem preparaty z³o¿o-
ne, zawieraj¹ce ró¿ne œrodki ochrony
(fungicydy, insektycydy) o zró¿nicowa-
nym spektrum dzia³ania i rozmaitej tok-
sycznoœci.
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Doskona³e w³aœciwoœci i prostota
obróbki sprawiaj¹, ¿e drewno od wieków

jest wykorzystywane do budowy i wykañczania
domów, w wielu przypadkach stanowi¹c niezbêdny

element ich konstrukcji.
Drewno jednak to coœ wiêcej ni¿ surowiec

budowlany – to materia³ „z dusz¹”, przyjazny,
ekologiczny i piêkny. By s³u¿y³o nam
przez lata, musimy wykonane z niego
elementy odpowiednio zabezpieczyæ.  

Cezary Jankowski

DREWNO
JAK STAL

1 Naturalny lecz nie
monotonny efekt –

zaimpregnowane ciœnie-
niowo gotowe elementy
architektury ogrodowej
zindywidualizowano tu,

pokrywaj¹c je miejscowo
impregnatem barwi¹cym
(fot. Werth-Holz Polska)
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Drewno nale¿y te¿ zabezpieczyæ
przed oddzia³ywaniem ognia. S³u¿¹ do te-
go ogniochronne preparaty chemiczne,
w znacznym stopniu utrudniaj¹ce jego za-
palenie b¹dŸ ograniczaj¹ce rozprzestrze-
nianie siê p³omieni w ju¿ zajêtych ele-
mentach.  

Dobieraj¹c preparat powinniœmy
uwzglêdniæ przewidywane warunki u¿yt-
kowania elementów drewnianych, sto-
pieñ ich zagro¿enia pora¿eniem, a tak¿e
– po¿¹dany wygl¹d. 

Ze wzglêdu na podstawowe w³asno-
œci, impregnaty dziel¹ siê na przezna-
czone do stosowania wy³¹cznie na ze-
wn¹trz oraz dopuszczone do zabezpie-
czania drewna we wnêtrzach mieszkal-
nych.

Jak wybraæ i przygoto-
waæ drewno? 
Skutecznoœæ impregnacji zale¿y

g³ównie od tego, jak g³êboko impregnat
wniknie w strukturê pod³o¿a, dlatego
bardzo wa¿ny jest zarówno wybór drew-
na dobrej jakoœci, jak i jego odpowied-
nie przygotowanie. Mechanizm wnika-
nia impregnatu oparty jest na „ss¹cym”
dzia³aniu w³ókien drewna. Ssanie owo
jest tym silniejsze, im drewno lepiej wy-

suszone. Dlatego impregnacji nale¿y
poddawaæ drewno w stanie powietrz-
no-suchym o wilgotnoœci nie wiêkszej
ni¿ 18%. 

Zabezpieczanie drewna mokrego mija
siê z celem, gdy¿ powierzchniowe powle-
czenie, zw³aszcza preparatami solnymi,
nie daje ¿adnej ochrony. Do impregnacji
nie nadaje siê równie¿ drewno uprzednio
malowane, poniewa¿ powsta³a pow³oka
uniemo¿liwia wnikanie preparatu w g³¹b
w³ókien. 

Nie warto impregnowaæ drewna przed
ostatecznym pociêciem lub ostruganiem,
obróbka usunie bowiem warstwê impre-
gnowan¹ i drewno pozostanie w tych
miejscach niezabezpieczone. Wyj¹tek sta-
nowi tu pokrywanie preparatami zapobie-
gaj¹cymi powstawaniu na œwie¿ym drew-
nie sinicy, jednak zabieg ten z regu³y wy-
konywany jest bezpoœrednio w tartaku.

Powierzchnia drewna przeznaczo-
nego do impregnacji barwi¹cej powin-
na byæ ostatecznie wyg³adzona, gdy¿ po
na³o¿eniu preparatu nie powinno siê ju¿
jej szlifowaæ – w przeciwnym razie na-
st¹pi zatarcie rysunku drewna i jego
faktura stanie siê mniej wyrazista.
Oczywiœcie, impregnowaæ w ten sposób
mo¿na jedynie drewno surowe lub za-
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Impregnacjê pró¿niowo-ciœnieniow¹ przeprowadzaj¹ wyspecjalizowane zak³ady, dlatego lepiej
kupowaæ drewno ju¿ zabezpieczone lub zleciæ wykonanie takiej us³ugi. Podobnie impregnacja przez za-
nurzenie – choæ mo¿liwa do przeprowadzenia w warunkach budowy – najczêœciej wykonywana jest
bezpoœrednio w tartaku. Kupuj¹c drewno zabezpieczone fabrycznie warto sprawdziæ rzetelnoœæ wyko-
nania impregnacji, gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e surowiec, mimo zapewnieñ sprzedaj¹cego, zosta³ po-
wleczony preparatem jedynie powierzchniowo. Objawem tego mo¿e byæ intensywne zabarwienie, któ-
re po odpowiednio wykonanej impregnacji z regu³y jest ma-
³o widoczne. Warto wtedy sprawdziæ przekrój drewna –
przebarwienia wystêpuj¹ce jedynie na powierzchni to sy-
gna³, ¿e drewno nie zosta³o w³aœciwie zabezpieczone. 

Samodzieln¹ impregnacjê przez zzanurzenie naj³at-
wiej przeprowadziæ w do³ku wykopanym w ziemi i wy³o-
¿onym grub¹ foli¹ izolacyjn¹. Po wype³nieniu takiego
„zbiornika” impregnatem tarcicê pozostawia siê w p³ynie
przez co najmniej 0,5 godziny, a po obciekniêciu uk³ada
w luŸne stosy i suszy.

S¹ ró¿ne metody impregnacji>>

Po impregnacji przez zanurzenie suszymy

drewno w luŸnych stosach (fot. Petrykozy)

Impregnaty solne
G³ówny obszar ich stosowania to ochrona

drewna konstrukcyjnego (zw³aszcza elementów
wiêŸby dachowej) przed owadami i rozwojem
grzybów, a tak¿e zwiêkszenie ognioodpornoœci
drewna. Oprócz substancji czynnych zawieraj¹
niekiedy równie¿ barwnik, u³atwiaj¹cy kontrolê
dok³adnoœci impregnacji. Zabezpieczone elementy
po wyschniêciu impregnatu nie s¹ szkodliwe dla
otoczenia. Niektóre z preparatów mog¹ byæ u¿y-
wane do och-
rony drewna
m a j ¹ c e g o
bezpoœredni
kontakt z ludŸ-
mi, zwierzêta-
mi oraz ¿yw-
noœci¹.

Dostêpne s¹ w postaci
proszku do przygotowania roz-
tworu we wskazanych przez
producenta proporcjach lub
gotowego koncentratu. Ich
skutecznoœæ zale¿y przede
wszystkim od g³êbokoœci wnik-

niêcia w strukturê drew-
na, co sprawia, ¿e w zasa-
dzie powinny byæ stosowa-
ne jedynie do impregnacji
pró¿niowo-ciœnieniowej
lub w k¹pieli. Impregnaty

solne najczêœciej nie s¹ odporne na wymywanie
przez deszcz. W przypadku u¿ytkowania drewna
na otwartej przestrzeni powinno byæ ono dodatko-
wo zabezpieczone pow³okami ochronnymi, takimi
jak lakierobejce lub farby do drewna. 

Impregnaty wodorozcieñczalne
Ten rodzaj preparatów wykorzystuje siê zarów-

no do impregnacji drewna metodami przemys³owy-
mi, jak i przy u¿yciu natrysku lub pêdzla. Mog¹ one
stanowiæ podstawow¹ ochronê drewna u¿ytkowa-
nego na zewn¹trz budynku, gdy¿ po wyschniê-
ciu staj¹ siê niewymywalne.
W praktyce stosowane s¹ jako
ochrona podstawowa lub uzu-
pe³niaj¹ca na konstrukcjach
drewnianych, nak³adana na-
tryskiem ju¿ po ich zmontowa-
niu. W ten sposób za-
bezpiecza siê m.in.
konstrukcje dacho-
we impregnowane
preparatami solny-
mi lub miejsca po-

Rodzaje impregnatów>>

Ten trudno wymywalny

impregnat zawiera

barwnik kontrolny

(fot. Trade JKK)

(fot. Partner)

Takim preparatem nie tylko

zabezpieczymy, ale tak¿e

„wyleczymy” zaatakowane

ju¿ przez grzyby i insekkty

drewno (fot. Dyrup)

Do impregnacji nadaje siê wy³¹cznie drewno
suche i wczeœniej niemalowane. Przed u¿yciem
preparatu nadajmy mu tak¿e ostateczn¹ formê, by
po impregnacji nie poddawaæ go ju¿ obróbce
– np. ciêciu czy struganiu
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bezpieczone wczeœniej bezbarwnymi
preparatami solnymi, b¹dŸ wodoroz-
cieñczalnymi.

Dobre impregnaty barwi¹ce schn¹
doœæ d³ugo – od 4 do 6 godzin. Umo¿li-
wia to skuteczne wnikniêcie substancji
czynnych pomiêdzy w³ókna drewna,
gdy¿ wolno schn¹ce spoiwo nie blokuje
dog³êbnej penetracji impregnatu. Na-
stêpn¹ warstwê œrodka mo¿na na³o¿yæ
po up³ywie doby. Przed przyst¹pieniem
do impregnacji wszystkie powierzchnie
elementów drewnianych nale¿y dok³ad-
nie oczyœciæ i odt³uœciæ, preparat za-
bezpieczaj¹cy wsi¹knie bowiem bez
przeszkód tylko w czysty, osuszony ma-
teria³. Najlepiej u¿yæ do tego celu œrod-
ka, którym bêdziemy rozcieñczaæ im-
pregnat. Je¿eli rozcieñczalnikiem ma
byæ woda, przed oczyszczeniem pod³o¿a
dodajmy do niej detergentu. Pamiêtaj-
my równie¿ o tym, ¿e wszelkie prace na-

le¿y wykonywaæ w gumowych rêkawi-
cach ochronnych i ubraniu roboczym.

Wszystkie œrodki do impregnacji
drewna powinny mieæ atest PZH oraz
wa¿ne dokumenty œwiadcz¹ce o zgodno-
œci z odpowiedni¹ norm¹ lub aprobat¹
techniczn¹.                                           �

Dane teleadresowe producentów podaje-
my na str. 65.

zbawione impregnacji, gdzie drewno by³o np.
przycinane. Natrysk, ze wzglêdu na ma³¹ lepkoœæ,
mo¿na wykonaæ opryskiwaczem ogrodniczym. Za-
bieg trzeba przeprowadziæ przy dobrej pogodzie,
gdy¿ opady deszczu przed up³ywem doby od na³o-
¿enia impregnatu mog¹ go z drewna sp³ukaæ. Zu-
¿ycie preparatu przy podstawowym zabezpiecza-
niu wynosi 0,2-0,25 l/m2 powierzchni; przy uzu-
pe³niaj¹cym mo¿e byæ o po³owê mniejsze. 

Impregnaty rozcieñczalnikowe
Wykazuj¹ wysok¹ toksycznoœæ do czasu ca³ko-

witego wyschniêcia, zatem mog¹ byæ stosowane
wy³¹cznie do zabezpieczania drewna u¿ytkowanego
na zewn¹trz budynku. W tej grupie wyrobów do-
stêpne s¹ preparaty s³u¿¹ce do profilaktyki, jak
i œrodki przeznaczone do „leczenia” ju¿ pora¿onego
drewna, zwalczaj¹ce owady i grzyby. G³ówny obszar
ich stosowania to impregnacja p³otów, altan i innych
elementów architektury ogrodowej. Mog¹ byæ przy
tym nak³adane na drewno strugane oraz niestruga-
ne. Wystêpuj¹ jako preparaty bezbarwne lub bar-
wi¹ce na kilka odcieni br¹zu. Impregnacjê przepro-
wadza siê za pomoc¹ pêdzla lub przez zanurzenie.
W przypadku preparatów rozcieñczalnikowych nie

nale¿y stosowaæ na-
trysku ze wzglêdu
na toksyczne dzia³a-
nie oparów. Impre-
gnowane powierz-
chnie mo¿na nastêp-
nie pomalowaæ lub
polakierowaæ. 

Impregnaty barwi¹ce
Umo¿liwiaj¹ dekoracyjne podkreœlenie natu-

ralnego rysunku drewna. Nak³ada siê je na ostru-
gane elementy drewniane, u¿ytkowane wewn¹trz
i na zewn¹trz domu. S¹ to preparaty rozpuszczal-
nikowe, zawieraj¹ce oprócz œrodków grzybo-
i owadobójczych oraz spoiwa na bazie ¿ywic alki-
dowych równie¿ pigmenty, barwi¹ce powierzchniê
drewna na wiele „drewnopodobnych” kolorów. Do-
stêpne s¹ te¿ preparaty wodorozcieñczalne na ba-
zie ¿ywic akrylowych, ale ze wzglêdu na efekt
„podnoszenia” w³ókien drewna, nale¿y je nak³adaæ
jedynie na powierzchnie dok³adnie oszlifowane.

W praktyce impregnaty barwi¹ce maj¹ dzia-
³anie podobne, jak lakierobejce czy lazury, jeœli
jednak zale¿y nam na szczególnie starannej
ochronie, najpierw powinniœmy na³o¿yæ 1-2 warst-
wy impregnatu barwi¹cego, a nastêpnie lakiero-
bejcê lub lakier bezbarwny. Umo¿liwi to lepsze
wnikniêcie sk³adników ochronnych w g³¹b drew-
na, gdy¿ impregnaty zawieraj¹ mniej czêœci sta-
³ych i charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ lepkoœci¹. 

(fot. Gartenholz H&H)

Impregnat barwi¹cy najlepiej nak³adaæ miêkkim pêdzlem, przesuwaj¹c go wzd³u¿ s³ojów drewna.
Krótko po pomalowaniu warto impregnowan¹ powierzchniê ponownie „przeci¹gn¹æ” pêdzlem, wy-
równuj¹c w ten sposób wch³anianie preparatu. Drewno wewn¹trz budynku wystarczy pokryæ dwiema
warstwami œrodka barwi¹cego – utworzona w ten sposób cienka pow³oka zapewnia wystarczaj¹c¹
ochronê w miejscach nienara¿onych na silne zabrudzenie czy wycieranie. Przy impregnacji elementów
zewnêtrznych oraz u¿ytkowanych w miejscach szczególnie nnara¿onych na wycie-
ranie nale¿y na³o¿yæ dodatkow¹ warstwê lakierobejcy lub lakieru bezbarwnego,
tworz¹c¹ odporniejsz¹ pow³okê ochronn¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e na³o¿enie kolejnej
warstwy preparatu powoduje przyciemnienie barwy drewna, dlatego przy od-
œwie¿aniu elementów – co mo¿na robiæ wielokrotnie – nale¿y u¿ywaæ prepara-

tów bezbarw-
nych lub o ja-
œniejszym odcie-
niu.

Jak barwimy?>>

Gama odcieni impregnatów

barwi¹cych jest bardzo

bogata (fot. Italcolor)

¯elowa konsystencja tego

impregnatu barwi¹cego

u³atwia nak³adanie pêdzlem

(fot. Dyrup)

tarcica niestrugana, u¿ytkowana wewn¹trz impregnaty solne nanoszone
pomieszczeñ (konstrukcje dachowe, metod¹ pró¿niow¹, k¹pieli, natrysku
ruszty drewniane) 
tarcica niestrugana i strugana, u¿ytkowana impregnaty rozcieñczalnikowe
na zewn¹trz (konstrukcje altan, parkany, elewacje i wodorozcieñczalne, odporne 
przeznaczone do wykoñczenia pow³okami na wymywanie, nanoszone metod¹
kryj¹cymi i transparentnymi)             k¹pieli lub pêdzlem                                
tarcica strugana, u¿ytkowana na zewn¹trz i wewn¹trz

rozpuszczalnikowe impregnatypomieszczeñ (elementy drewniane przeznaczone
barwi¹ce nanoszone pêdzlemdo wykoñczenia lakierem – boazerie, podbitki,

surowe ramy okienne, drzwi) 

Sposób obróbki i miejsce zastosowania elementu

Gdzie jaki preparat?

Rodzaj preparatu impregnuj¹cego

Co, za ile:
Zu¿ycie impregnatu zale¿y od gatunku i ch³on-
noœci drewna (twarde drewno liœciaste wymaga
mniejszej iloœci preparatu):
– impregnaty solne 6-8 z³/kg

wydajnoœæ: ok. 0,2-0,3 kg/m2, zale¿nie od
metody impregnacji;

– impregnaty wodorozcieñczalne 6-10 z³/l
wydajnoœæ: 1 l na ok. 8 m2;

– impregnaty rozcieñczalnikowe 10-16 z³/l
wydajnoœæ: 1 l na ok. 8 m2;

– impregnaty rozpuszczalnikowe 12-26 z³/l
wydajnoœæ: 1 l na 10-15 m2.

Podajemy ceny brutto
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