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Zmniejsz ryzyko powstawania przebarwień mikrobio-
logicznych na drewnie impregnowanym ciśnieniowo  

Przed impregnacją:

1. Upewnij się przed nasyceniem, że drewno nie jest zainfeko-
wane grzybami 
Drewno zakażone nie będzie w czasie impregnacji ciśnieniowej 
dostatecznie wysterylizowane i kiedy warunki wilgotnościowe będą 
sprzyjające, grzyby mogą uaktywnić się ponownie.

2. Utrzymuj w czystości miejsce składowania drewna impregno-
wanego oraz nieimpregnowanego. 
Usuń ścinki, wióry i trociny. Pozostawione zanieczyszczenia mogą 
zostać zainfekowane przez grzyby przebarwiające drewno i być 
źródłem zarodników zwiększając ryzyko infekcji. 

3. Usuwaj trociny z powierzchni drewna podczas formowania 
pakietu 
Trociny utrudniają schnięcie wiążąc wodę z drewnem 

4. Chroń drewno przed zabrudzeniem 
M.in. w czasie transportu pakietów drewna znaczące ilości 
brudu (wióry, pyłki, piasek, ziemia) unoszą się i wiążą wodę oraz 
rozprzestrzeniają zarodniki grzybów.

5. Sprawdź czy przekładki nie są zasiniałe
Zainfekowane przekładki z łatwością przenoszą przebarwienia 
mikrobiologiczne na drewno. ( Patrz: również punkt 8)

Grzyby przebarwiające drewno, rozwijające się na impregnowanym drewnie stają się coraz poważniejszym pro-
blemem dla przemysłu impregnacyjnego. Warunki sprzyjające dla rozwoju tych grzybów to wysoka wilgotność 
drewna, wysoka wilgotność względna powietrza oraz optymalna temperatura. Rozwoj grzybów może zależec też 
od: rodzaju drewna, zainfekowania grzybami przed impregnacją, wysokiego stężenia zarodników grzybowych w 
otoczeniu, stosowanych środków ochrony drewna i ewentualne zabezpieczenia powierzchni drewna. Poniżej 
przedstawiamy kilka wskazówek, aby zniwelować ryzyko powstawania przebarwień mikrobiologicznych:



W trakcie impregnacji:

6. Ochrona przed pleśniami w roztworze impregna-
cyjnym to tylko tymczasowe rozwiązanie  
Dostępne na rynku środki przeciwpleśniowe, które 
dodaje się do roztworu impregnacyjnego, działają jedy-
nie przez ograniczony czas i maja głównie za zadanie 
ochronę drewna przed grzybami przebarwiającymi w 
okresie schnięcia. Jednakże czas trwania naturalnego 
procesu suszenia jest zależny od pory roku. Dlatego 
należy uzgodnić z dostawcą impregnatu, ilosc dozo-
wania środka antypleśniowego. Jeżeli na powierzchni 
drewna wilgotność wynosi poniżej 25%, wówczas ry-
zyko infekcji pleśniami uznaje sie za stosunkowo niskie. 
Suszenie drewna w suszarniach skraca czas, w którym 
drewno jest ze względu na swoją wilgotność podatne na 
rozwój pleśni i grzybów przebarwiających drewno. 

Po impregnacji:

7. Kiedy impregnowane drewno jest suszone w 
suszarni 
Pamiętaj o utrzymywaniu czystości w komorach. 
Szybkie przesuszenie powierzchni drewna minimalizuje 
ryzyko zapleśnienia.

8. Kiedy impregnowane drewno jest sezonowane 
Aby ograniczyć zagrożenie zainfekowania drewna 
grzybami przebarwiającymi drewno, należy zapewnić 
dobry przepływ powietrza między warstwami drewna w 
pakiecie.

•  Zachowaj odstep miedzy pakietami, formuj pa-
kiety wysokie i wąskie, stosuj przekładki możliwie  
grube najlepiej aż do 32 mm. Zbyt cienkie przekładki 
ograniczają przepływ powietrza i tym samym 
zwiększają ryzyko infekcji grzybami pleśniowymi 
i przebarwiającymi drewno. Przekładki należy 
umieszczać w ten sposób, by deski nie mogły zginać 
się, wpadac między nimi i w ten sposób ograniczać 
cyrkulację powietrza. 

•  Formuj stosy na betonowych podstawach o  
wysokości 30 do 40 cm w celu zapewnienia prze- 
wiewnego składowania. 

•  Układaj stosy wykorzystując przeważnie panujący  
kierunek wiatru. 

•  Chroń pakiety przed opadami np. składując pod  
zadaszeniem. Folia, papa lub podobne materiały  
używane do przykrywania drewna nie powinny  
leżeć bezpośrednio na drewnie. Mokre drewno nie  
powinno być pakowane w folię.

Składowanie mokrego drewna w zamkniętych pomiesz-
czeniach bez wymiany powietrza zwiększa ryzyko 
zapleśnienia.
 
9. Zaimpregnowane drewno chroń przed kurzem i 
zabrudzeniami  ( patrz punkt 4.)

Po dostawie

10. Składuj drewno zabezpieczając przed deszczem
Drewno musi być po dostawie, zabezpieczone 
przed wilgocią w celu zapobieżenia atakowi grzybów 
przebarwiających drewno. Przestrzeganie powyższych 
zasad, konieczne jest podczas składowania zaimpreg-
nowanego drewna. Pamiętaj także, że działanie środka 
przeciwpleśniowego szybko słabnie.  


