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Wymagane produkty: 

• Bejca antyczna WA 58-20506 
• Bejca antyczna WA 58-24510 
• Lakier z efektem naturalnego drewna PUR DA 42900-0003 

 
Opis/właściwości: 
Za pomocą tej struktury można uzyskać efekt zwietrzałej powierzchni drewna iglastego. Po 
głębokim strukturyzowaniu litego drewna te powierzchnie prezentują się, jakby element 
przez długie lata był wystawiony na działanie wpływów atmosferycznych. 
 
Obszary zastosowania: 
Meble i wyposażenie wnętrz. 
 
Przykład procedury: 

• Materiał nośny: lite drewno świerkowe 
• Powierzchnie są strukturyzowane do głębokości kilku milimetrów szczotką typu 

Andalon 
• 1 x równomiernie zabejcować na wilgotno ciemną Bejcą antyczną Hesse WA 58-20506 

metodą natryskową  
• Suszenie pośrednie: 1 godzina / 20 °C 
• Patynowanie przy użyciu Bejcy antycznej WA 58-24510. W tym celu użyć pistoletu ze 

zbiornikiem z małą dyszą (1,2 mm) i przy zredukowanym przepływie materiału 
patynować słoje roczne możliwie płasko. Zachować przy tym dużą ostrożność i 
równomiernie nanosić srebrzystą bejcę antyczną, aby powstał atrakcyjny jasno-ciemny 
efekt. 

• Suszenie pośrednie: 3 godziny / 20 °C 
• Gruntowanie: 1 x 100 – 120 g/m² Lakier DE 42900-0003, stosunek składników mieszanki 

(objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem DR 4070 
• Suszenie pośrednie: 2 godziny / 20 °C 
• Lekkie wygładzanie gąbką szlifierską 
• Lakierowanie: 1 x 100 – 120 g/m² Lakier DE 42900-0003, stosunek składników mieszanki 

(objętościowy)  
10 : 1 z Utwardzaczem DR 4070 

 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. W zależności od 

sposobu wykonania można uzyskać różne efekty.  
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• Inne efekty dekoracyjne i sposoby wykonania powierzchni imitujących zwietrzały wygląd 
można znaleźć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de 
 

• 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. 
 

 
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 zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
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