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Opis/właściwości: 
Bejce są cieczami farbującymi, które nanoszone są na drewno przed lakierowaniem w celu 
uzyskania żądanego odcienia barwy i efektu dekoracyjnego, bez zmiany struktury drewna. 
Oprócz nadawania koloru służą one, w zależności od składu, także do 
• podkreślenia/wydobycia właściwości drewna (obraz porów itd.) 
• egalizacji/wyrównywania różnic w kolorystyce drewna (bejce kryjące silniej niż odcienie 

połyskowe) 
• oraz opóźniania starzenia/odbarwiania się drewna (ciemne, bejce kryjące silniej niż jasne, 

połyskowe odcienie). 
 
Bejce są przygotowywane, w zależności od żądanego odcienia barwy i efektu, jako bardziej lub 
mniej barwiące i kryjące. Im bardziej jasny i błyszczący jest odcień bejcy, tym silniej kolor 
drewna wpływa na ogólny odcień barwy. W praktyce oznacza to, że jasna bejca do drewna 
szlachetnego, która została przygotowana dla buku, na klonie wypada oczywiście jako 
znacznie bardziej jasna i świecąca. Na podobnych gatunkach drewna, jak np. dąb lub jesion, 
uzyskuje się porównywalne odcienie barw. 
Szlif surowego drewna, technika nakładania bejcy oraz późniejsze lakierowanie również 
wpływają na ostateczny odcień barwy. 
Dlatego próbkowanie odcieni barw czy ustawianie powinno odbywać się zawsze na 
oryginalnym drewnie i zaplanowanym rodzaju szlifu oraz planowanej powłoce lakierniczej na 
powierzchni. 
 
Najważniejsze zasady bejcowania: 
• Zapoznać się dokładnie z informacjami technicznymi! 
• Dobre oświetlenie jest najważniejszym wymogiem podczas pracy. 
• Zwrócić uwagę na przesiąkanie kleju! 

Zeszlifować gruntownie przesiąki kleju. Lepiej jest przed obróbką drewna zabarwić klej 
odcieniem bejcy, jaka zostanie użyta. 

• Drewno drzew iglastych nie przyjmuje żadnych wytraw wstępnych w miejscach żywicznych. 
Wykonać odżywiczanie z użyciem mydła drzewnego  
HBV 243 (25 gramów rozpuścić w 1 litrze gorącej wody) albo odpowiedniego zmywacza 
(mieszaniny rozpuszczalników). 

• Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, w szczególności z tłuszczu i środków 
antyadhezyjnych, usuwać jak przy odżywiczaniu. 

• Drewno w przekroju czołowym silnie chłonie bejce barwiące i dlatego z reguły wypada zbyt 
ciemne.  
Środek zaradczy: zwilżyć wodą i zaraz potem bejcować, gdy powierzchnia jest jeszcze 
wilgotna. 

• Po szlifowaniu dokładnie zmieść szczotką pył drzewny, inaczej może nie dojść do 
wybejcowania porów. 

• Przed bejcowaniem zdjąć metalowe okucia. 
• Jeżeli sąsiednie powierzchnie lub krawędzie nie powinny być bejcowane razem z główną 

powierzchnią, należy je starannie zakryć, okleić taśmą lub zabezpieczyć przed absorpcją 
bejcy przez gruntowanie. 
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• Do odtłuszczania, odżywiczania, usuwania kleju i szczotkowania nadają się szczotki z 
włókna, z mosiądzu i z brązu. 
Nie używać szczotek stalowych!  
Włosia syntetyczne są szczególnie odporne na wybielacze. 

• Przed użyciem bejcę mocno wstrząsnąć i dokładnie wymieszać. 
• Nakładanie bejc: 

Większość bejc przygotowana jest do natryskiwania. Bejce nanosić równomiernie, tworząc 
wilgotną warstwę. Następnie na porowatych gatunkach drewna, jak dąb, jesion, mahoń itp. 
rozprowadzić bejcę za pomocą odpowiedniego pędzla; drewna o drobnych porach 
natryskiwać bez rozprowadzania.  
Prosimy zapoznać się także z odpowiednimi informacjami technicznymi dotyczącymi 
poszczególnych produktów. 
 
W przypadku nakładania ręcznego nanosić bejcę gąbką do bejcy lub pędzlem najpierw 
obficie w kierunku włókien, później poprzecznie do włókien drewna. Po wystarczającym 
zagruntowaniu się bejcy rozprowadzić ją za pomocą odpowiedniego pędzla najpierw 
poprzecznie, następnie długimi pociągnięciami wzdłuż włókien drewna. Pędzel do 
rozprowadzania wycierać na bieżąco.  
Można się spodziewać różnic w zabarwieniu i jakości efektu w porównaniu z powierzchnią 
natryskiwaną. 

• Pigmentowe bejce do drewna, jak np. bejce serii „Color”, należy ze względu na ich kryjący 
charakter rozprowadzać szczególnie starannie. 

• Przy malowaniu przez zanurzanie kontrolować na bieżąco gęstość kąpieli zaprawowej i 
stałość koloru. Wanny do zanurzania utrzymywać w czystym stanie, uzupełniać i wymieniać 
kąpiel na czas. 

• Większe powierzchnie do bejcowania układać możliwie poziomo. Powierzchnie stojące 
bejcować od dołu do góry bez pozostawiania śladów łączenia. Do przedmiotów, które 
trzeba bejcować ze wszystkich stron, godne polecenia są stoły lub stojaki obrotowe. Stół 
podpierający powinien być czysty, aby tylna strona bejcowanego przedmiotu nie została 
ubrudzona. 

• Suszenie bejcowanego przedmiotu odbywa się zwykle w temperaturze pokojowej; 
doprowadzenie ciepła przyspiesza proces suszenia. 

• Nie suszyć bejcy pozytywowych i chemicznych w sposób wymuszony! 
• Pozostałości bejcy nie wlewać z powrotem do pojemnika. 
• Przyrządy do bejcowania czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac. Sprawdzać ich 

czystość, gdy są jeszcze mokre. 
• Podczas szpachlowania wad drewna przestrzegać następujących zasad: 

Szpachlówkę stolarską po wysuszeniu szlifować i bejcować albo użyć szpachlówki 
zabarwionej. W razie potrzeby skorygować odcień barwy za pomocą tuszu lub roztworu 
patynującego.  
Szpachlówki woskowe i wypalane nie dają się bejcować! 

• Przy odnawianiu starych mebli usunięcie bejcy stwarza przeważnie więcej trudności, niż 
całkowite usunięcie powłoki lakierowej. 

• Podczas stosowania wybielaczy niszczących barwniki przestrzegać zaleceń producenta 
odnośnie pracy z nimi. 
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• W miarę możliwości pobejcować ciemniej lub wyprawą wykończającą. 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


