
 

 
 
 
 

W szerokiej gamie produktów oferowanych przez 
firmę Rosner Lacke, znajdą Państwo między innymi 
specjalnie opracowane i udoskonalane barwniki do 
drewna. W poniższym artykule chcielibyśmy 
przedstawić Państwu Bejcę o Pozytywnym Efekcie. 

Bejca o Pozytywnym Efekcie jest kombinacją 
naturalnych i syntetycznych barwników w formie wodnej, nie 
zawiera żadnych szkodliwych i palnych substancji, dzięki 
czemu jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Bejca ta 
posiada w swoim składzie specjalne dodatki wspierające 
pozytywny efekt barwionej powierzchni, a dodatkowo 
stabilizowana jest za pomocą środka chroniącego przed 
działaniem światła. Bejcę o Pozytywnym Efekcie 
polecamy w szczególności do barwienia różnego rodzaju 
elementów mebli, półek, szafek, elementów dekoracyjnych 
oraz całego programu zabudowy wewnętrznej, wykonanych 
zarówno z gatunków iglastych jak i liściastych. Bejcę o 
Pozytywnym Efekcie można nanosić metodami 
natryskowymi lub pędzlem. Jest ona dostarczana w postaci 
gotowej do użytku i występuje w piętnastu podstawowych 
kolorach. Ponadto wszystkie kolory są ze sobą mieszalne, 
co pozwala na uzyskanie nieograniczonej palety kolorów i 
różnych odcieni barw, zgodnie z życzeniem Klienta. 
Elementy barwione Bejcą o Pozytywnym Efekcie 
posiadają powierzchnie o ładnym i intensywnym kolorze a 
jednocześnie zachowują i podkreślają naturalny wygląd 
barwionego drewna. Łatwość nanoszenia, krótki czas 
schnięcia bejcowanego elementu oraz powierzchnie bez 
zacieków to podstawowe zalety Bejcy o Pozytywnym 
Efekcie. 

Gdy powierzchnia bejcowanego elementu jest trudna do 
zabarwienia, co może wynikać z jej zróżnicowanej budowy  

 

 
 
 
 
 

anatomicznej, występujących wad drewna czy różnych 
warunków jej użytkowania, polecamy Państwu stosowanie 
środków pomocniczych, które opisane zostały w numerze 
grudniowym. Firma Rosner Lacke posiada w swojej ofercie 
również bejce spiritusowe stosowane w przypadku, gdy 
wymagany jest bardzo krótki czas schnięcia bejcowanej 
powierzchni. Powierzchnie zabarwione Bejcą o 
Pozytywnym Efekcie dają niepowtarzalny efekt 
kolorystyczny oraz uzyskują wysoką odporność na czynniki 
chemiczne i mechaniczne po zastosowaniu systemów 
lakierniczych z bogatej oferty firmy Rosner Lacke. Produkty 
oferowane przez naszą firmę charakteryzują się najwyższą 
jakością, spełniając wszystkie wymagania stawiane przed 
nowoczesnymi systemami powłokowymi. 
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