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Bezchromowy i bezborowy środek do
impregnacji ciśnieniowej drewna!

Korasit® KS

Ponad 50 

lat tradycji 

Obermeiera w

ochronie 

drewna!

Perfekcja w 
bezchromowej 

ochronie drewna!
Korasit KS jest środkiem przeznaczonym

do ciśnieniowej impregnacji drewna. 
Zapewnia długotrwałą ochronę drewna
użytkowanego na zewnątrz w/ bez kon-

taktu z gruntem. Pewny, wysoce 
skuteczny, szybki w utrwalaniu.



Korasit® KS 

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland
Telefon ++ 49 (0) 27 51 / 52 4-0
Telefax ++ 49 (0) 27 51 / 52 4-190
www.kora.ochronadrewna.pl St
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Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem zawsze przeczytać oznaczenie i informację o produkcie.

Profesjonalna ochrona
drewna zapewnia
bezpieczeństwo!

Korasit KS jest bezchromowym i bezboro-
wym , wodorozpuszczalnym, płynnym i
utrwalającym się środkiem ochrony dre-
wna. Podstawą skutecznej i długotrwałej
ochrony drewna są związki miedzi oraz wy-
soce aktywne czwartorzędowe związki
amoniowe.

Drewno jest tworzywem często wykorzy-
stywanym tam, gdzie jest wymagana
jego stabilność, niezawodność oraz trwałość.
Bez skutecznej ochrony drewno nie byłoby w
stanie sprostać tym wymaganiom i narażeniom
(warunki atmosferyczne, niszczące drewno grzy-

by, owady) Szcze-
gólnie dotyczy to
w y p o s a ż e n i a
placów zabaw
dla dzieci lub 
innych drewnia-
nych elementów
b u d o w l a n y c h
użytkowanych na
zewnątrz. 

Korasit KS za-
bezpiecza drewno przed grzybami niszczącymi
drewno (Basidiomyceten i grzyby rozkładu sza-
rego); szczególnie skutecznie przed grzybem
Poria. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami
Korasit KS działa również na grzyby pleśniowe.
Impregnacja ciśnieniowa Korasitem KS to pewna
i bezpieczna ochrona drewna.

Wieloletnie doświadczenie
Kompetentne doradztwo

Szeroki asortyment
Badania w oparciu o 

praktykę
Nowoczesna produkcja

Doskonała kontrola jakości
Dbałość o ochronę 

środowiska

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki

Budowlanej w Berlinie, nr: Z-58.1-1423

Substancje czynne:
15,2 % Hydroksywęglan 
miedziowy
8,4 %   N,N-didecylo-N-metylopoli-
(oxyetylo)-propionian amonu)

Korasit KS posiada również międzynarodowe 
dopuszczenia i certyfikaty oraz polską
Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej: RT ITB – 1032/2005

Sprawdzona jakość
Skuteczna zabezpieczenie przed termitami po-
twierdzonego badaniami MPA (Materialprüfungs-
amt Brandenburg)


