
 

 

Tabulka se stručným popisem jak která směs DERONU a lihu účinkuje, a na co ji používat 

         Aplikační roztoky – směsi 
  DERONU a TECHNICKÉHO LIHU 95%      
Druh směsi     /      poměr DERON : líh 

Cena 
za 5 
litrů 

směsi  
(za 1litr 
směsi) 

Účinky směsí Použití pro: 

DERON I + technický líh 1:3  550,-  
(110,-) 

Silný likvidační a preventivní 
účinek proti dřevokazným 
škůdcům + preventivní účinky proti 
houbám a plísním 

Používáme pro tlakovou injektáž a 
postřik dřevěných prvků včetně prvků 
již napadených dřevokazným 
hmyzem 

DERON PLUS + technický líh 1:9*   465,-  
(93,-) 

Silný likvidační a preventivní 
účinek proti dřevokazným houbám 
včetně dřevomorky + preventivní 
účinek proti dřevokaznému hmyzu 

V této koncentraci 1:9 používáme 
směs zejména pro sanační práce při 
výskytu dřevomorky, k ošetření zdiva 
a všech stavebních konstrukcí, 
mezipodlažních prostor apod., 
(Doporučujeme odbornou konzultaci)  

DERON PLUS + technický líh 1:18* 372,- 
(75,-) 

Silný preventivní účinek proti 
dřevokazným houbám včetně 
dřevomorky + preventivní účinek 
proti dřevokaznému hmyzu 

V této koncentraci 1:18 používáme 
směs pro ošetření dřevěných prvků, 
preventivně, proti výskytu 
dřevokazných hub vč. dřevomorky. 
(Doporučujeme odbornou konzultaci)  

DERON SP + technický líh 1:4   405,-  
(81,-) 

Silný likvidační a preventivní 
účinek proti plísním pro dřevěné 
prvky a zdivo 

V této silnější koncentraci 1:4 
používáme směs pro ošetření zdiva 

DERON SP + technický líh 1:9  337,-  
(68,-) 

Silný likvidační a preventivní 
účinek proti plísním pro dřevěné 
prvky a zdivo 

V této koncentraci 1:9 používáme 
směs pro ošetření dřevěných prvků.  

Nejmenší prodejné množství směsí je 5 litrů. Uvedené ceny v závorkách jsou pouze orientační ceny za 1 litr. 
*Poměry ředění označené hvězdičkou, jsou u směsí, které jsou úmyslně namíchány jako více koncentrované,  
s maximální možnou účinností. Příklady použití směsí jsou popsány pouze stručně, pokud si při výběru směsí  

a přípravků z řady DERON nebudete vědět rady, kontaktujte nás na tel. čísle 724 343 020 nebo 608205266. Rádi 
Vám pomůžeme s jejich výběrem a poradíme, jak je nejlépe a nejúčinněji aplikovat. Doporučíme Vám, který  

z přípravků je pro Váš případ nejvhodnější a spočítáme Vám jeho přibližnou spotřebu. 
 

 

 

 

Ceny koncentrátů DERON 

Označení přípravku Cena za 1litr Cena za 5 litrů 

Deron I - koncentrát 274,- 1345,- 

DERON PLUS - 
koncentrát 439,- 2175,- 

DERON PROFI - 
koncentrát 269,- 1325,- 

Deron SP - 
koncentrát 185,- 900,- 

Technický líh 
denaturovaný 95% 49,- 245,- 
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      Všechny ceny jsou včetně DPH 


