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Charakterystyka:

BEJCE WOSKOWE ROSNERA składają się z wodnej emulsji naturalnych wosków,
są zabarwiane barwnikami ziemnymi i częściowo również ekstraktami farb. Zostały
opracowane specjalnie do drewna iglastego. Są dostarczane w postaci gotowej do
zastosowania i nie wolno ich rozcieńczać z wodą. Za pomocą bezbarwnej bejcy
woskowej nr 121 można rozjaśniać BEJCE WOSKOWE ROSNER. Wszystkie
odcienie są mieszalne ze sobą. W oryginalnym opakowaniu mają trwałość jeden
rok. Należy się liczyć z obniżeniem odporności na działanie światła w zależności od
odcienia farby i od stopnia rozjaśnienia. Odcienie barwy BEJCY WOSKOWEJ
mogą być ustawione jako bejca woskowa SWF (spritzwasserfest - odporny na
natrysk wodny). Bejca SWF różni się od BEJCY WOSKOWEJ lepszą odpornością
na wodę (DIN 68 861 - Grupa obciążenia 1 C = 10 minut), wyższą zdolnością
wypełniania i połyskiem oraz jasnym obrazem bejcy: przez to przy użyciu bejcy
SWF powstaje inny efekt powierzchniowy jak przy BEJCY WOSKOWEJ.

Zakres zastosowań:

BEJCE WOSKOWE ROSNERA są stosowane w szerokim zakresie do
kształtowania barwy i uszlachetniania powierzchni obiektów rzeźbionych i pamiątek,
sufitów drewnianych i dekoracji oraz mebli w stylu alpejskim.

Instrukcja stosowania:
Przygotowanie drewna:

Ważne !

Bejcowanie bez zarzutu i nienaganną powierzchnię uzyskacie Państwo tylko wtedy,
gdy przed bejcowaniem przygotujecie odpowiednio drewno. Należy unikać
wycieków kleju. Drewno przed bejcowaniem powinno zostać przeszlifowane,
namoczone, przeszlifowane i odkurzone. Drewna bogate w żywicę należy pozbawić
żywicy używając Płynu 52 (Waschlöser). Po wykonaniu czynności
przygotowawczych na drewnie należy unikać dotykania jego powierzchni brudnymi
lub spoconymi palcami.
Zawsze i w każdym przypadku należy wykonać bejcowanie na próbce. Proszę
pamiętać o tym, że drewno jest produktem natury ! Próbne bejcowanie należy
wykonać na takim samym drewnie, względnie na takim samym kawałku
forniru, z którego jest wykonany obiekt przeznaczony do bejcowania.
Nie wolno nigdy bejcować na słońcu lub w pobliżu pieca. Bejcowanie w chłodnych
pomieszczeniach nie może nigdy zaszkodzić. Najlepiej nadają się do tego celu
dobrze klimatyzowane i stale przewietrzane świeżym powietrzem pomieszczenia.
Najlepiej jest bejcować leżące powierzchnie. Tam gdzie nie jest to możliwe, proszę
bejcować stojące powierzchnie od dołu do góry. Bejca daje się w łatwy sposób
nanieść pędzlem, gąbką albo za pomocą maszyny do bejcowania. Proszę nanosić
bejcę na mokro pas po pasie obok siebie unikając nakładania się warstw. Jeżeli
bejca została wchłonięta w ciągu kilku minut przez drewno, to nadmiar bejcy należy
usunąć za pomocą wyciśniętej gąbki lub za pomocą szerokiego, miękkiego pędzla.
Proszę zawsze uważać na to, żeby powierzchnia była równomiernie zwilżona cieczą
bejcującą. Jeżeli bejcowany przedmiot wykazuje dużo czołowych powierzchni
drewna (w poprzek włókien) lub sękatych przyrostów polecamy stosowania
ROZTWORU WYRÓWNUJĄCEGO ROSNER (EGALIZATORA). Kończące
bejcowanie wykonywać po wyschnięciu roztworu wyrównującego.

Wskazówka specjalna:

Powierzchnie powlekane BEJCĄ WOSKOWĄ nie są odporne na działanie wody.
Drewno powlekane BEJCĄ WOSKOWĄ nie nadaje się ani do stosowania w
zabudowach zewnętrznych, ani w wilgotnych pomieszczeniach. Po dobrym
przeschnięciu
bejcowanych
powierzchni
(w
dobrze
temprowanych
pomieszczeniach) po upływie około 4 do 6 godzin powierzchnie te są szczotkowane
szczotką z wkładką skórzaną albo szczotką włosianą. Szczotkowanie należy
wykonywać, pod silnym naciskiem, w kierunku słojów drewna. Przez to osiąga się
ożywienie pozytywnego charakteru bejcowanego drewna oraz przyzwoity jedwabny
połysk.

Proszę odwrócić na druga stronę!
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Powłoki:

Informacja techniczna
BEJCE WOSKOWE nie mogą być malowane za pomocą zwykłych lakierów. Chcąc
uczynić bejcowane powierzchnie odpornymi na krótkotrwałe działanie wody
polecamy napuścić raz do dwóch razy WOSKIEM OCHRONNYM MWF .Ponieważ
WOSK OCHRONNY MWF schnie na matowo, celowym jest wypolerowanie
powierzchni na jedwabny połysk używając miękkiej szczotki. Powierzchnie, które
powinny być zabezpieczone przez krótki czas przed działaniem stojącej wody (DIN
68 861 - 1 C na 10 minut) mogą być dodatkowo powlekane środkiem WOSK
OCHRONNY SUPER 85.
Proszę przestrzegać informacji z arkuszy danych technicznych wyżej
wymienionych produktów.

Uwaga !

Nie wolno wlewać z powrotem do beczki bejcy, która została wchłonięta
i wyciśnięta z gąbki podczas bejcowania drewna.
Nasze karty bejcowania są nałożone na przez nas wyszukanym drewnie. Ponieważ
drewno jest produktem natury, w praktyce mogą zawsze wystąpić odchyłki odcieni
barwy. Dlatego jest niezbędne wykonanie próbnego bejcowania na używanym
drewnie względnie fornirze. Dlatego nie można liczyć na to, że z oryginalnej
dostawy uzyskamy to co na próbce

Zasada !

Karta bejc nie jest kartą gwarancyjną!
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