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Wymagane produkty: 
• Wytrawa wstępna antyczna WAV 58-20500 
• Bejca antyczna WA 58-20504 jasna lub 
• Bejca antyczna WA 58-20506 ciemna 
• Efekt naturalnego drewna PUR DA 400-1 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Wygląd powierzchni z efektem dekoracyjnym sosny, zwietrzałej. 
 
Obszary zastosowania: 
Wykończenie wnętrz i meble. 
 
Przykład procedury: 
 
Sosna, zwietrzała, ciemna 
• Materiał nośny: Sosna, sosna sękata, świerk sękaty jako drewno lite lub wciśnięty fornir o 

grubości przynajmniej 0,7 mm, lepsza grubość forniru 1 mm  
• Utworzyć głęboką strukturę szczotkami z andalonu 
• Wytrawa wstępna antyczna WAV 58-20500  
• Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 
• szlifować gąbką szlifierską o ziarnie 150 do uzyskania żądanego efektu, gdy w pełni 

odsłonią się twarde słoje roczne 
• Spryskać dobrze, tworząc wilgotną warstwę, 1 x bez rozprowadzania bejcą antyczną WAV 

58-20506  
• Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 
• lakierować 2 x ze szlifowaniem pośrednim ziarnem 320 lakierem PUR efektu drewna 

naturalnego DA 400-1 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
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Wskazówki specjalne: 
• Obok wyboru i strukturyzacji surowego drewna na efekt dekoracyjny wpływa w sposób 

decydujący także gramatura powłoki i szlif bejcy. 
• Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i 

pokojowej poniżej 18 °C. 
• W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi 

należy szlifować na świeżo i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć 
lakierem. 

• Twardość końcowa powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym 
magazynowaniu (temperatura pokojowa minimum 20 °C) po okresie jednego tygodnia. 

• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. 
 
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. 
 


