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Gdy w środku jest robak...

On lubi chłód i wilgoć i żeruje na drewnie iglastym jak i liściastym. To wstrętny kołatek domowy i jego larwy, potocznie nazywany
„kornikiem”. Kołatka możemy napotkać w boazerii czy w meblach w piwnicy jak również w podłodze, schodach albo w szopie, ponieważ
preferuje on miejsca o podwyższonej wilgotności powietrza niezależnie od wieku sprzętów domowych. Czy jest to pamiątka rodzinna czy
też zupełnie nowy mebel: stoły, krzesła czy kanapy, które chwilowo tylko znalazły się w złych warunkach jak wilgoć i chłód mogą zostać
opanowane przez kołatka i jego larwy.
Przy „sprzyjających“ warunkach larwy rozwijają się w przeciągu tylko jednego roku, a w warunkach „niekorzystnych” morze minąć aż
osiem lat zanim chrząszcz się w pełni rozwinie. Szczególnie perﬁdną cechą kołatka jest fakt, iż składa on jaja w tym drewnie, w którym
sam się rozwijał, aż do całkowitego zniszczenia drewna. Widoczną i dość pewną oznaką skażenia kołatkiem są jasne, świeże kupki pyłu
drzewnego i otworki. Wówczas należy szybko działać, aby uchronić mebel przed dalszym zniszczeniem. Preparat przeciwko Kornikom
LEINOS umożliwia rozwiązanie problemu w sposób zupełnie nie trujący. Ten wzmacniający drewno środek chroni je przed atakami grzybów
i owadów poprzez działanie ﬁzykalno-mechaniczne. Wzmacnia sporowaciałe drewno i może być stosowany na zewnątrz pod zadaszeniem
jak też wewnątrz w wilgotnych pomieszczeniach. Roztwór jest paroprzepuszczalny, a poprzez jego działanie drewno staje się
nierozpoznawalne dla szkodników. Aby osiągnąć zamierzony efekt należy każdy otwór całkowicie nasączyć produktem poprzez nałożenie
pędzlem lub pistoletem co najmniej dwukrotnie.
Do dalszego czyszczenie i pielęgnacji mebli olejowanych i woskowanych zaleca się LEINOS Balsam Olejny 910. Do wykończenia i ochrony
przed wodą podłóg np. z drewna lob korka lub wartościowych mebli nadaje się LEINOS Naturalny Wosk do Podłóg i Mebli LF 310. Z kolei

jasne, chłonne podłoża wewnątrz jak drewno i korek, możemy zaimpregnować paroprzepuszczalnym i przeźroczystym LEINOS Olejem
Twardym 240. Wszystkie produkty bazują na surowcach naturalnych i nadają się również dla alergików.

