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Charakterystyka:  BEJCA PIGMENTOWA jest wodną zawiesiną mikrometrowej wielkości pigmentów  

i dodatków, które powodują specjalne zwilżanie, rozkład pigmentów i ich wnikanie do 
drewna. Użyte do produkcji tej bejcy pigmenty posiadają wspaniałą odporność na 
działanie światła. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty 
tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki. 

 
Zakres zastosowania: BEJCA PIGMENTOWA nadaje się do mebli i zabudowy wnętrz wykonanych  

z jasnych gatunków twardego i miękkiego drewna. Nie nadaje się do egzotycznych 
gatunków drewna zawierającego dużo składników. 
 

Podłoże: Podłoże powinno być suche, czyste, bez żywicy i oleju drewno. Przed bejcowaniem 
musimy dobrze przeszlifować powierzchnię drewna i ewentualnie ją zmoczyć. Należy 
pamiętać o tym, żeby po szlifowaniu na powierzchni i w porach nie pozostał pył, który 
mógłby spowodować wady w wyglądzie po bejcowaniu.  
 

Nanoszenie: BEJCA PIGMENTOWA jest nanoszona metodą natryskiwania. Do tego celu nadaje 
się pistolet pneumatyczny lub urządzenia Airmix. Absolutnie nie nadaje się metoda 
Airless (bezpowietrzna). Ilość naniesionej bejcy zależy od rodzaju drewna i jego 
chłonności. Przy bejcowaniu drewna mającego duże pory nanosić bejcę  
z nadmiarem, który później należy rozprowadzić za pomocą pędzla, najpierw  
w poprzek a potem wzdłuż kierunku włókien. Tylko dzięki takiemu sposobowi 
nanoszenia uzyskamy dobre zwilżenie porów. Dalsze ważne informacje znajdą 
Państwo w instrukcji technicznej "Dziesięć przykazań bejcowania". 
 

Rozcieńczanie: BEJCA PIGMENTOWA jest dostarczana w postaci gotowej do użytku i nie wolno jej 
rozcieńczać. Do rozjaśniania jest używana bezbarwna BEJCA PIGMENTOWA. 
 

Wydajność: Około 5 - 8m
2
/l (w zależności od rodzaju drewna, chłonności drewna i metody 

nanoszenia). 
 

Czas schnięcia: Około 5 - 6 godzin w temperaturze otoczenia (20°C / 65% wilgotności względnej 
powietrza). 

 
Gruntowanie  
i kolejne powłoki: BEJCA PIGMENTOWA może zostać pokryta powłoką ze wszystkich materiałów 

lakierniczych z naszego programu produkcyjnego z wyjątkiem DUO DUR - EFEKT 
NATURALNY; DUPLO - EFEKT NATURALNY, SZLACHETNY ODCIEŃ 79396).  
Wybór materiału powłokowego zależy o przeznaczenia. 
 

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody.  
 

Wskazówki specjalne: 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 barwy. 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. 
 
 
 
 
 

Proszę odwrócić na druga stronę! 
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Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywana przez 

przynajmniej jeden rok. Przy wielokrotnym otwieraniu pojemnika dla pobierania 
części zawartości bejcy mogą dostać się bakterie z powietrza i rozpocząć, m. in. 
procesy jej gnicia.  

 
Ważne ! Nie dopuścić do zamarznięcia ! 
 
Bezpieczeństwo: Rozp. o mat. nieb.: bez oznaczenia 

VbF:   odpada 
ADR / RID:  odpada 
VBG 23:  odpada 
 

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. 

 


