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Charakterystyka:  BEJCA ANTYCZNA jest to kombinacja specjalnych olejów i precyzyjnie 

rozdrobnionych pigmentów w rozpuszczalniku. W przypadku BEJC ANTYCZNYCH 
mamy do czynienia ze specjalnymi bejcami, które powinny zostać każdorazowo 
dopasowane do odcienia (starości) malowanych mebli. Nie należy ich traktować 
jako bejce uniwersalne do wszystkiego. Poprawny wynik stosowania tego produktu 
zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki. 

 
Zakres zastosowania: BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA może być stosowana tylko w obrębie 

zabudowy wnętrz do mebli wypoczynkowych i sypialnych oraz do zabudowy wnętrz 
hoteli i restauracji. Nadaje się szczególnie do profilowanych elementów z drewna 
dębowego, orzechowego, wiśniowego, świerkowego i sosnowego. 

 
Podłoże: Podłożem mogą być już bejcowane w zasadniczym odcieniu i zagruntowane 

wstępnie powierzchnie drewna. Do bejcowania nadają się, w zależności od gatunku 
drewna: Bejca KKB, Bejca do drewna wiśniowego, względnie Bejca PS  
o Efekcie Naturalnym. Nie stosować żadnych bejc typu Rustikal-Lack, ponieważ 
efekt rustykalny będzie tutaj przeszkadzał. 

 
Nanoszenie: BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA jest nanoszona na bejcowane, zagruntowane 

wstępnie, szlifowane i starannie odkurzone powierzchnie tylko tam, gdzie jest to 
wymagane (wzdłuż profili, w pobliżu krawędzi i rogów, na pod frezowaniach  
i dziurkach po kornikach, itp.). Bejcę tą nanosi się za pomocą pędzla lub szmatki. Po 
dobrym przeschnięciu bejcy (po upływie około 2 do 3 godzin) wyciera się 
oczekiwany efekt przy użyciu szmatki zwilżonej PŁYNEM DO SZLIFOWANIA V60. 
W zależności od tego jak bardzo nasączymy szmatkę usuniemy mniej lub więcej 
bejcy. Jeżeli zamierzony efekt został osiągnięty, obrabiana powierzchnia jest 
zazwyczaj lakierowana. Dalsze ważne informacje znajdą Państwo w instrukcji 
technicznej "Dziesięć przykazań bejcowania". 

 
Rozcieńczanie: BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA jest dostarczana w postaci gotowej do użytku 

i nie powinno się jej rozcieńczać. Do ewentualnego rozjaśnienia można stosować 
PŁYN DO SZLIFOWANIA V60. Inne rozcieńczalniki, a w szczególności 
rozcieńczalniki nitro nie nadają się do tego celu. 

 
Wydajność: Około 5 - 10m

2
/l, w bardzo silnej zależności od oczekiwanego efektu. 

 
Czas schnięcia: Powierzchnie bejcowane za pomocą BEJCY ANTYCZNEJ mogą, przy określonej 

wprawie być wytarte natychmiast, jednak pozostawia się je do wyschnięcia na około 
2 - 3 godzin. 

 
Gruntowanie  
i kolejne powłoki: Do gruntowania i jako powłoka ostateczna nadają się wszystkie lakiery z naszego 

programu produkcyjnego z wyjątkiem lakierów rozjaśniających. 
 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia używane do bejcowania mogą być myte za pomocą Zmywacza Nr 52 lub 

Środek do czyszczenia pędzli i urządzeń PUG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proszę odwrócić na drugą stronę! 



 

BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA 
Gr.7  Informacja techniczna  

MBH-LACKE GmbH 

Nasze doświadczenie – Państwa pewność 

FIRMA LEGIERSKI 
Koniaków 172 * 43-474 Koniaków  

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl 

 
Wskazówki specjalne: ANTYCZNA BEJCA DO WCIERANIA ma skłonność do osiadania i musi być 

dobrze mieszana przed i podczas nanoszenia. Przed właściwym bejcowaniem 
należy bezwarunkowo wykonać bejcowanie próbne na kawałku drewna, które 
zamierzamy malować. Drewno jest produktem naturalnym i może, w zależności od 
składu chemicznego i terenów rośnięcia, różnie reagować i wykazywać zmiany 
barw. W każdym przypadku należy zachować próbkę z bejcowania próbnego. Przy 
wykonywaniu większych prac należy pamiętać o tym, żeby bejca pochodziła z jednej 
partii dostawy. Jeżeli jedna partia nie wystarczy na zaplanowany zakres robót, to 
należy przed bejcowaniem zmieszać ze sobą wszystkie partie. Po otwarciu nowego 
pojemnika należy zawsze wykonać bejcowanie próbne. 

 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA może 

być przechowywana przez nieograniczony czas. 
 
Bezpieczeństwo: Rozp. o mat. nieb.: palna 

VbF:   A II 
ADR / RID:  Klasa 3 nr 31 c 
VBG 23:  Przestrzegać przepis o zapobieganiu wypadkom Związku 
branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym". 

 
 
Proszę pamiętać: Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają 

dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia  
w myśl prawa i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli  
i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża 
ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania 
obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych 
produktów nie możemy przejmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik 
malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu. 

 


