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Charakterystyka: Bejca do drewna szlachetnego firmy Rosner jest kombinacją barwników  

i specjalnych dodatków na bazie wodorozpuszczalnej. Podkreśla ona wspaniały 
odcień drewien szlachetnych jak wiśnia, mahoń czy orzech. Bejca do drewna 
szlachetnego firmy Rosner dostarczana jest w formie gotowej do użycia. 
Poszczególne odcienie są mieszalne między sobą. Do rozjaśnienia odcieni kolorów 
należy używać bezbarwnej bejcy do drewna szlachetnego firmy Rosner. Nie 
używać do tego celu wody. W zależności od odcieniu i stopnia rozjaśnienia należy 
liczyć się ze zmniejszeniem światłotrwałości. 
Do podbarwiania nadaje się koncentrat tonizujący Rosner-Ro-Aqua (maks. 
stężenie 10%). 

 
Obszar zastosowania: Bejca do drewna szlachetnego firmy Rosner stosowana jest do mebli  

i wyposażenia wnętrz, w przypadku gdy powinien zostać utrzymany lub podkreślony 
naturalny charakter drewna. 

 
Instrukcja stosowania 
 
Przygotowanie drewna: Nienaganne zabejcowanie oraz powierzchnia osiągnięte zostają, gdy drewno przed 

bejcowaniem zostanie odpowiednio przygotowane i przestrzegane będą poniższe 
wskazówki. Przeszlifować wstępnie gładkie powierzchnie, ewentualnie przepłukać 
wodą, przeszlifować dokładnie uziarnieniem P150 i oczyścić z pyłu. Przed 
naniesieniem bejcy usunąć przebicia kleju i plamy. Drewna o dużej zawartości 
żywicy odżywiczyć gruntownie Rozpuszczalnikiem firmy Rosner nr 52. Po w/w 
wstępnej obróbce drewna unikać dotykania powierzchni brudnymi i zapoconymi 
rękami. Przed bejcowaniem podłoże musi być czyste i suche. 

 
Bejcowanie:  
Uwaga ! Zawsze i w każdym przypadku dokonać próby bejcowania. Próbę bejcowania 

wykonać na tym samym kawałku drewna lub na tej samej okleinie, z których 
wykonane są przedmioty podlegające bejcowaniu. Zachować próbkę 
wzorcową bejcowania. 

 
Przed i w trakcie bejcowania Bejcą do drewna szlachetnego firmy Rosner należy 
dobrze wymieszać. Bejca przystosowana jest do natryskiwania, w razie 
konieczności może być także nanoszona pędzlem lub gąbką. W przypadku 
nanoszenia bejcy pędzlem lub gąbką odcień może być jednakże wyraźnie 
ciemniejszy i w wyniku różnej nasiąkliwości drewna może dojść do powstawania 
plam. Dlatego też preferowane jest natryskiwanie (pistolet na sprężone powietrze 
lub mieszankę powietrza – nie jest dopuszczalna próżnia). Bejca nie może być 
natryskiwana w dużej ilości. Powierzchnia powinna być równomiernie wilgotna, ale 
nie może być mokra. Lepiej jest nałożyć 2x cienką warstwę (wilgotne na wilgotne) 
niż 1x grubą warstwę bejcy (mokra powierzchnia). Bejca musi schnąć przynajmniej 
6 godzin (najlepiej przez noc) w temperaturze pokojowej. 
 

Warstwy wierzchnie:  Bejca do drewna szlachetnego firmy Rosner może być lakierowana materiałami 
nawierzchniowymi z naszego programu dostaw. Różny materiał nawierzchniowy 
(np. lakiery zawierające rozcieńczalnik, lakiery wodne, oleje, woski) może 
spowodować zmianę odcienia bejcy. W zależności od użytego rodzaju drewna 
zalecamy, w celu uniknięcia zmian kolorystycznych na drewnie spowodowanych 
działaniem światła, dodanie preparatu Rosner-Rolikon (koncentratu chroniącego 
przed działaniem światła), względnie zastosowanie lakierów zawierających 
substancje chroniące przed szkodliwym działaniem światła np. Meblowego PU lub 
lakierów z Serii DuoCryl Rosnera. 
Proszę koniecznie przestrzegać instrukcji technicznych produktów. 

 
 
 
 
 

Proszę odwrócić na drugą stronę! 
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Wskazówka specjalna: Powierzchnie barwione Bejcą do drewna szlachetnego nie są odporne na 

działanie wody i muszą być pokryte warstwą wierzchnią. Drewno pokryte nie jest 
przystosowane ani do zabudowy zewnętrznej ani do zabudowy w pomieszczeniach 
wilgotnych.  

 
W oryginalnym pojemniku może być składowana przynajmniej 1 rok.  
W przypadku wielokrotnego otwierania pojemnika i częściowego zużywania bejcy, 
możliwe jest przedostanie się do niej bakterii atakujących zawarte w niej ekstrakty 
barwnikowe, co może to doprowadzić do zmian kolorystycznych. 

 
Uwaga ! Nie wlewać z powrotem do pojemnika bejcy, w której w trakcie jej nakładania 

zanurzany był pędzel, gąbka, szmata. Czyszczenie narzędzi pracy następuje 
ciepłą wodą bezpośrednio po pracy. Przed rozpoczęciem obróbki prosimy 
koniecznie przestrzegać naszych instrukcji technicznych „Bejca do drewna 
szlachetnego firmy Rosner” oraz „Dziesięć zaleceń dla prac przy bejcowaniu”. 
W przypadku pytań specjalistycznych doradzi Państwu nasz serwis 
techniczny. 

 
Ważne !: Drewno jest produktem naturalnym i w odniesieniu do wytrzymałości, 

nasiąkliwości i koloru – także w ramach poszczególnych rodzajów drewna – 
bardzo zróżnicowanym. Każde drewno ma własne składniki i właściwości 
strukturalne, które mają wpływ na jego odcień. 

 
Dlatego zawsze !  – i bez żadnych wyjątków – sporządzić próbki wzorcowe! 
 
Podstawowa Zasada ! Karta ze wzorami kolorów nie jest kartą dającą jakąkolwiek gwarancję! 
 

Możliwe są odchylenia kolorystyczne nadrukowanych kolorów od oryginalnych 
odcieni. Karta ze wzorami kolorów nie może być dlatego wiążąca dla dostaw 
oryginalnych produktów. 

 


