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Charakterystyka:  RUSTYKALNE BEJCE WODNE są to specjalne bejce wodne barwione pigmentami  

i barwnikami. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko 
wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki. 

 
Zakres zastosowania: RUSTYKALNA BEJCA WODNA może być stosowana do uzyskania efektów 

rustykalnych na meblach i zabudowie wnętrz w obrębie mieszkań, restauracji  
i hoteli.  

 
Podłoże: Podłoże powinno być suche, czyste, bez żywicy drewno o jasnym obrazie struktury  

i porów, jak np. dąb, jesion lub im podobne. 
 
Nanoszenie: Przy nanoszeniu BEJCY RUSTYKALNEJ WODNEJ na drewno o dużych porach 

musimy usunąć gruntownie pył po szlifowaniu. Pozostawiony w porach pył prowadzi 
do zakłóceń w rozprowadzaniu bejcy na krawędziach porów i uniemożliwia dobre 
nasycenie dna porów. RUSTYKALNA BEJCA WODNA może być nanoszona za 
pomocą pędzla do bejcowania. Chcąc uzyskać przejrzysty obraz bejcowania 
musimy bezwarunkowo, w krótkim czasie po naniesieniu bejcy rozprowadzić ją  
i usunąć nadmiar, wpierw w poprzek a następnie wzdłuż kierunku włókien, używając 
do tego czystej szmatki nie pozostawiającej resztek. Dalsze ważne informacje 
znajdą Państwo w instrukcji technicznej "Dziesięć przykazań bejcowania". 

 
Rozcieńczanie: RUSTYKALNA BEJCA WODNA jest dostarczana w postaci gotowej do użytku i nie 

wolno jej rozcieńczać.  
 
Wydajność: Około 7 - 8m

2
/l; w zależności od budowy podłoża i metody nanoszenia. 

 

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

 
Gruntowanie  
i kolejne powłoki: Powierzchnie malowane RUSTYKALNĄ BEJCĄ WODNĄ nie mogą pozostać bez 

pokrycia powłoką lakierniczą. Wybór materiału lakierniczego zależy od 
oczekiwanego stopnia obciążenia malowanych powierzchni. Do tego celu nadają się 
wszystkie materiały lakierniczych z naszego programu produkcyjnego z wyjątkiem 
lakierów rozjaśniających. W zależności od użytego lakieru są możliwe zmiany 
barwy. Przy bejcowaniu jaśniejszych gatunków drewna lub stosowaniu jaśniejszych 
odcieni barw polecamy, dla uniknięcia zmian barw spowodowanych działaniem 
światła, dodać do lakieru koncentratu chroniącego przed działaniem światła, 
względnie użycie Lakieru Meblowego PU.  

 
Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proszę odwrócić na drugą stronę! 
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Wskazówki specjalne: RUSTYKALNE BEJCE WODNE mają skłonność do osiadania i muszą być dobrze 

mieszane przed i podczas nanoszenia. Są ze sobą mieszalne. 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. 

 
Bezpieczeństwo: Rozp. o mat. nieb.: - 

VbF:   - 
ADR / RID:  - 
VBG 23:  - 

 
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. 

 


