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Opis/właściwości: 
Podkreśla ono efekt pozytywowy na drewnie drzew iglastych i może być uzyskiwane jedynie w 
drodze chemicznej obróbki za pomocą wytrawy wstępnej i wykończającej. Na materiał nośny 
daje się przede wszystkim 
lita sosna nordycka, lecz można stosować również świerk. 
 
Wytrawa wstępna i wykończająca dostarczana jest w płynie jako 10-krotny koncentrat. 1 litr 
wystarcza zatem, zależnie od metody obróbki, na 50 - 80 m². 
 
Stosowanie: 
 
Obróbka wstępna drewna: 
• szlifować ziarnem 100 - 120 (papier ścierny niezawierający żelaza) 
• odpylić 
• w przypadku drzewa silnie żywicznego odżywiczyć z użyciem mydła drzewnego HBV 243 
 
Wytrawianie wstępne: 
• Wytrawa wstępna do drewna miękkiego BH 59-21490 

Stosunek składników mieszanki: 1 część bejcy + 10 części wody 
• Pobejcować jak opisano w punktach a), b) lub c): 

a) Nanieść obficie za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego, pozwolić działać przez krótki 
okres czasu, po czym zdjąć nadmiar bejcy także gąbką z tworzywa sztucznego. 

b) Nanieść równomiernie wilgotną warstwę za pomocą pistoletu ze zbiornikiem (dysza 1,5 
mm, ciśnienie natrysku 2 bar, zdławiony dopływ bejcy).  
Ewentualnie lekko rozprowadzić. 

c) Zanurzyć na 5 - 10 sekund w bejcy, wyjąć i pozwolić ocieknąć.  
Zacieki rozprowadzić za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego. 

 
Suszenie: 
3 do 6 godzin w temperaturze pokojowej (20 °C) 
 
Wytrawianie wykończające: 
• Wytrawa wykończająca do drewna miękkiego BI 59-21491 

Stosunek składników mieszanki: 1 część bejcy + 10 części wody  
• Pobejcować jak opisano w punktach a), b) lub c): 

a) Nanieść obficie za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego, pozwolić działać przez krótki 
okres czasu, po czym zdjąć nadmiar bejcy także gąbką z tworzywa sztucznego. 

b) Nanieść równomiernie wilgotną warstwę za pomocą pistoletu ze zbiornikiem (dysza 1,5 
mm, ciśnienie natrysku 2 bar, zdławiony dopływ bejcy).  
Ewentualnie lekko rozprowadzić. 

c) Zanurzyć na 5 - 10 sekund w bejcy, wyjąć i pozwolić ocieknąć.  
Zacieki rozprowadzić za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego. 



Informacje techniczne 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Bejcowanie: ługowanie drewna drzew iglastych 
  

 

Stan: 13.10.22 2/2 

Suszenie: 
12 - 16 godzin. 
 
Dalsza obróbka: 
• Wszystkimi dostępnymi lakierami PUR, jak również produktami Proterra.  
• Inne powłoki lakiernicze/pokrycia na zamówienie! 
 
Możliwości zmiany odcienia barwy (na jaśniejszy): 
• W tym celu odpowiednio zmienia się stosunek składników mieszanki - wyprawy wstępnej 

do wody.  
Stopień rozcieńczenia: 1 cześć wyprawy wstępnej na 10 do 100 części wody. 

• Wyprawa wykończająca może być rozcieńczana tylko w stosunku 1 : 10 ! 
 
Wskazówki specjalne: 
Na tworzenie koloru i efektu dekoracyjnego bejcowania wpływa w znaczącej części jakość 
użytego drewna. Sosna wydaje odcienie bardziej brązowawe, natomiast świerk bardziej 
zielonkawe ! 
 
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. 
 


