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Opis/właściwości: 
• Bejce ługowe stosuje się w celu uzyskania typowo klasycznego efektu ługowania. 
• Na skutek skomplikowanej reakcji bejcy ługowej z kwasem garbnikowym drewna 

dębowego powstaje uwidaczniający strukturę i pozytywowy obraz bejcowania. 
• Odcień barwy i efekt dekoracyjny będący wynikiem bejcowania jest z natury silnie 

uzależniony od jakości drewna i techniki obróbki. 
 
Obszary zastosowania: 
• Głównym obszarem zastosowania bejcy ługowej jest obróbka mebli domowych, do 

siedzenia oraz wyposażenie wnętrz.  
• Bejcowanie mebli kuchennych i do pomieszczeń zawilgoconych, jak również powierzchni 

do chodzenia, jak parkiety i stopnie schodów, nie jest wskazane z powodu wysokiego 
obciążenia mechanicznego. W przypadku mechanicznego obciążenia powłoki lakierniczej 
istnieje możliwość, że przy działaniu wody (woda ze zmywania i kondensat, para wodna) 
resztki ługu pozostające w drewnie staną się reaktywne, co może prowadzić do odrywania 
lakieru i poszarzeń. 

• Wykorzystywany jest wyłącznie europejski dąb biały. Dąb czerwony czy dąb pochodzenia 
amerykańskiego nie nadaje się ze względu na brak kwasu garbnikowego. 

• Dzięki specjalnej metodzie obróbki bejcy ługowej a także innych klasycznych ługów z 
reguły wyklucza się stosowanie fornirów. Agresywność ługu może skutkować 
natychmiastowym, a także późniejszym, odrywaniem się kawałków forniru. Poza tym 
istnieje możliwość, że w otwarte boki/krawędzie zastosowanego materiału nośnego (płyta 
wiórowa, MDF) wniknie woda płucząca zastosowana do zmywania, co może negatywnie 
wpłynąć na dokładność wymiarową mebla. 

• Jeśli zastosowanie forniru jest nieodzowne, można odwołać do specjalnych bejcy ługowych 
np. HWD 211/BL 4-20023, które są mniej agresywne ani nie muszą być spłukiwane. 
Charakterystyczny efekt ługowania jest jednak przy zastosowaniu tych bejc mniej wyraźny.  

• Z nielicznymi wyjątkami stosowana jest przede wszystkim bejca ługowa Laugenbeize HWD 
204/BL 4-20022. 
1 litr bejcy wystarcza na ok. 5 - 6 m². 
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Stosowanie: 
 
Osobiste wyposażenie ochronne 
• Fartuchy gumowe, rękawice i okulary ochronne. 
 
Obróbka wstępna drewna 
• usunąć wszelkie drewno bielaste 
• szlifować ziarnem 100 - 120 
• odpylić 
 
Ważne wskazówki  
• Przeprowadzić próbnie całą procedurę operacji na surowym drewnie, które ma być 

obrabiane! 
 
Ługowanie 
• Nanieść bejcę ługową HWD 204/BL 4-20022 obficie za pomocą gąbki z tworzywa 

sztucznego i pozwolić jej działać przez ok. 15 minut. 
• Następnie wymyć resztki ługu pozostałe w drewnie za pomocą myjki wysokociśnieniowej. 
 
Suszenie:  
Około 24 godzin w temperaturze pokojowej. 
 
Dalsza obróbka: 
• Ze względu na właściwości chemiczne bejcy ługowej zaleca się lakierowanie wyłącznie 

lakierami poliuretanowymi (tylko z utwardzaczem odpornym na światło). 
• Oleje czy też inne "kwaśne" systemy powłokowe nie nadają się do zastosowania! 
 

Przy najwyższych wymaganiach: 
• 2 x UNA-PUR DE 550 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
• po 5 godzinach suszenia pośredniego szlifowanie ziarnem 280 

 
Dla naturalnego charakteru: 
• 1 x UNA-PUR DE 550 

Stosunek składników mieszanki 10:1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
• Suszenie przez noc 
• lekko wygładzić papierem ściernym 400 
• następnie balsam 1 x Proterra CERA Balsam woskowy GE 100, tamponem cienko 

nanosić 
• Po suszeniu wyszczotkować 
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Możliwości zmiany odcienia barwy: 
• Rozjaśnienie bejcy ługowej przez rozcieńczenie wodą, jest możliwe jak w przypadku innych 

bejcy wodnych, ale tutaj normalnie nie wchodzi w grę (utrata lub zmniejszenie efektu 
ługowania). 

 
Proponuje się następującą procedurę pracy: 
• Ługować jak opisano w punkcie "Ługowanie" 
• Suszenie przez noc 
• następnie nanieść rozjaśniacz BW 831 za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego  
• po suszeniu przez noc patrz "Dalsza obróbka" 
• Uwaga: Jeśli działanie rozjaśniające jest za małe, powtórzyć czynność. 
• Ważne: Wykonać próbne bejcowanie! 

 
Podbarwianie odcienia: 
• Ługowane drewno zmienia swój odcień barwy na skutek oddziaływania światła i procesów 

biologicznych.  
• Przy podbarwianiu za pomocą bejc i/lub lakierów kolorowych należy wziąć to pod uwagę, 

aby nie wytworzył się niedrewnopodobny lub też nienaturalny optyczny obraz 
powierzchni.  

• Dlatego zalecamy wybieranie podbarwień podobnych w jak największym stopniu do 
odcienia ługu. 
- Do bejcowanie przed ługowaniem nadają się bejce dekoracyjne do dębu BE 5-(odcień 
barwy) 
- Po suszeniu (ok. 3 - 4 godziny) ługować jak opisano w puncie "Ługowanie". 
- Bejce można mieszać ze sobą w celu otrzymania odcieni pośrednich. 
- Aby uniknąć zbyt daleko posuniętej transformacji obrazu bejcowania ługowego, zaleca  
  się rozcieńczanie przed użyciem intensywnych odcieni bejcy wodą. 
 
- Niewielkie podbarwienia są możliwe również po ługowaniu np. za pomocą silnie  
  rozcieńczonej bejcy do szlachetnych gatunków drewna o odpowiednim odcieniu barwy 
lub poprzez lekkie zabarwienie  
  odpowiedniego systemu lakierowego w odcieniu ługu. 

• Odpowiednie lakiery patrz punkt "Dalsza obróbka". 
• Ważne: Wykonać próbne bejcowanie i ewentualnie próbne lakierowanie! 
 
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. 
 


