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Wymagane produkty: 
• Bejca do szlachetnych gatunków drewna np. BE 63-21997 
• Podkład MEGA-PUR DG 417 
• Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8022 
• UNA-PUR DE 559 błyszczący 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Wiśnia, antyczna ze śladami zużycia i dziurami po robakach. 
 
Obszary zastosowania: 
Meble domowe, wyposażenie obiektów w wiśni,w szczególności meble z drewna litego. 
 
Przykład procedury: 
  
Stół do jadalni z wiśni, litej 
• Materiał nośny - wiśnia, lita 
• Ślady zużycia, dziury po robakach obrobić za pomocą gwoździ, dłuta płaskiego itp. 
• Szlifowanie drewna ziarnem 150 - 180  
• bejcować 1 x bez rozprowadzanie bejcą do szlachetnych gatunków drewna BE 63-21997 
• Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C  
• gruntować 2 x ze szlifowaniem pośrednim podkładem MEGA-PUR DG 417 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem DR 4070 
+ przynajmniej 10 % rozcieńczalnika DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C  
• spryskać 1 x i ewentualnie przetrzeć Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8022 
• Suszenie przynajmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 
• Szlif efektu ziarnem 220 (opcjonalnie także grubszym) wzdłuż rysunku słojów że tylko 

trochę plamy do wycierania pozostaje w porach lub w rowkach, rowkach szlifierskich lub 
małych otworach. Jeśli plama pozostanie na powierzchni, może to prowadzić do 
problemów z przyczepnością. 

• lakierować 1 x lakierem UNA-PUR DE 559 błyszczącym 
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: 
• Oprócz szlifu surowego drewna, wyboru bejcy i pasty do wcierania na efekt dekoracyjny 

wpływają w sposób decydujący także gramatury powłoki, zużycie pasty i szlif lakieru. 
• 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 (PUR) 

należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem. 
• 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. 
 


