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Wymagane produkty: 
• Bejca do szlachetnych gatunków drewna np. BE 18-70385 
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8019 
• UNA PUR 55x(połysk)  
 
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i 
 rozcieńczalników zgodnie z poniższą informacją. 
 
Opis/właściwości: 
Efekty antyku na powierzchniach polakierowanych barwnie bejcami zwykłymi i nanoszonymi 
przez wcieranie przede wszystkim na drewnie profilowanym o drobnych porach np. buku. 
 
Obszary zastosowania: 
Niezwykłe, twórcze akcenty w stylu wiejskim na powierzchniach trwałego użytku 
ekskluzywnego wyposażenia wnętrz, kuchni itp. 
 
Przykład procedury: 
 
Krok 1: 
• Materiał nośny: drewno o drobnych porach np. buk 
• Natrysk 1 x bez rozprowadzania  

Bejca do szlachetnych gatunków drewna BE 18-70385 
• Suszenie 2 - 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 
• gruntować 1 x 80 -100 g/m lakierem  

UNA-PUR DE 55x(połysk) 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 

• Suszenie 2 - 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C / szlif ziarnem 320 
• gruntować 1 x 100 -120 g/m² lakierem 

UNA-Color DB 45245-12774 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 

• lekko wygładzić (ziarno 400) 
• Suszenie przynajmniej 16 godzin 
 
Krok 2: 
• Lakier barwny an krawędziach, narożnikach i profilowaniach przeszlifować według życzenia 

do bezbarwnego lakieru. 
• pokryć 1 x powierzchnię częściowo lub całkowicie np. Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-

8019 
• Suszenie 30 - 60 minut 
• Szlifować do skutku Scotchem lub włókniną szlifierską tak, aby tylko odrobina plamy z 

wycierania pozostała w porach lub w uprzednio wykonanych rowkach, bruzdach 
szlifierskich lub małych otworach. Jeśli plama pozostanie na powierzchni, może to 
prowadzić do problemów z przyczepnością.  

• Natrysk 1 x pistoletem ze zbiornikiem z dużej odległości przy niskim ciśnieniu (1bar)  
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• Dziury po robakach nakropić np. Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8019 
 
Krok 3: 
• lakierować 1 x 100 - 150 g/m² lakierem 

UNA-PUR DE 55x(połysk) 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
 
Wskazówki specjalne:  
• Rezultat nadawania efektu dekoracyjnego zależy od "ręki" użytkownika. 
• 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 przeszlifować świeżo przed dalszym lakierowaniem; oszlifowane powierzchnie 
lakierować w miarę możliwości natychmiast. 

• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne. 
 
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. 
 


