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Opis/właściwości: 
Drewno jest produktem naturalnym, którego usłojenie, struktura i kolor podlegają wahaniom 
związanym ze wzrostem, lokalizacją i klimatem. Co więcej odcień barwy powierzchni drewna 
zmienia się z biegiem czasu w wyniku działania światła i ciepła.  
Temu naturalnemu procesowi starzenia się podlegają w mniejszym lub większym stopniu 
wszystkie rodzaje drewna. I tak np. dąb staje się stopniowo coraz bardziej żółtawo-brązowy, 
jesion bardziej żółty, mahoń i wiśnia bardziej czerwone, klon, brzoza, sosna i świerk 
brązowawe, orzech jaśniejszy, drewno wengé słomkowe i czerwonawego odcienia olchy a 
parzony buk zmienia się w żółtawy. 
 
Drewno nie jest odporne na światło. Działanie światła słonecznego, także rozproszonego 
światła dziennego wewnątrz pomieszczeń, przyczynia się najbardziej do zmiany koloru. 
Stopień występującej zmiany odcienia barwy zależy nie tylko od upływającego czasu, lecz 
także od umiejscowienia mebli.  
Powierzchnia mebli salonowych zmienia się szybciej niż mebli w sypialni, ponieważ pokoje 
dzienne są zwykle zorientowane na południe, a zmiany są tym silniejsze, im bliżej okien stoją 
meble.  
W porównaniu do działania światła oddziaływanie ciepła ma drugorzędne znaczenie. Jednak 
ciepło może mieć większy wpływ, kiedy meble stoją w pobliżu grzejników lub w inny sposób są 
stale wystawione na wysokie temperatury otoczenia. 
 
Wpływ lakieru: 
Dzisiejsze systemy lakierowe są bardziej odporne na światło niż wszystkie, bez wyjątku, 
rodzaje drewna. Podczas gdy klasyczne lakiery nitrocelulozowe wykazują przynajmniej taką 
samą lub nieco lepszą odporność na światło, lakiery poliuretanowe (PUR), lakiery UV i wodne 
(Hydro) wyróżniają się znacznie lepszym zachowaniem przy ekspozycji na światło, ponieważ 
systemy te właściwie nie ulegają żółknięciu.  
Jednakże wpływ powłoki do zmiany zabarwienia powierzchni mebli jest nieznaczny, ponieważ 
odbarwianie drewna odbywa się pod warstwą lakieru. 
 
Wpływ bejcy 
Jedną z możliwości opóźniania naturalnego odbarwiania powierzchni drewna jest bejcowanie 
drewna przed lakierowaniem. Bejce zawierające rozpuszczalnik i wodne na bazie 
rozpuszczalnych barwników są całkowicie przezroczyste i pozwalają padającemu światłu na 
niczym nieograniczone działanie na powierzchnię drewna.  
Trudno więc oczekiwać na poprawę odporności na światło poprzez ich zastosowanie.  
 
Bejce barwnikowe są używane do tego, żeby nadać drewnu indywidualną kolorystykę - 
głównie ze względów dekoracyjnych lub estetycznych. W większości przypadków wymagana 
jest kolorystyka ukierunkowana na późniejsze naturalne odbarwianie drewna, np. przez 
bejcowanie na czerwono mahoniu i wiśni lub na brązowo orzecha. 
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Bejce pigmentowe wykazują zupełnie inne właściwości niż bejce barwnikowe.  
Pigmenty barw są znacznie bardziej odporne na światło niż drewno a poza tym odbijają 
padające światło, dzięki czemu drewniane podłoże jest dodatkowo chronione.  
Jednakże także tutaj istnieją pewne ograniczenia:  
• Pigmenty zakrywają drewniane powierzchnie. Wraz ze wzrostem stężenia pigmentu, coraz 

bardziej zakrywany jest rysunek słojów, a w ten sposób tracony jest naturalny charakter 
drewna.  

• W ekstremalnym przypadku następuje całkowite zakrycie podłoża, przez co rodzaj drewna 
można rozpoznać jeszcze tylko po strukturze porów (jesion, dąb), ale przy doskonałej 
odporności na światło.  

• Zastosowanie bejcy pigmentowych oznacza zatem kompromis pomiędzy zwiększoną 
odpornością na działanie światła a utrzymaniem indywidualnego charakteru drewna. 

 
Wpływ środków chroniących przed działaniem światła: 
Kolejną możliwością zwiększenia stabilności odcienia barwy mebli drewnianych jest 
zastosowanie środków chroniący przed działaniem światła (absorberów promieniowania UV) 
przez dodanie do powłoki lakierowej. Nad tym zagadnieniem laboratoria pracują od wielu 
dziesięcioleci, ale żadne magiczne rozwiązanie nie zostało jak dotąd znalezione.  
Dzisiejsze środki ochrony przed światłem wskazują na jasnych gatunkach drewna (klon, jesion) 
i wielu fornirach przemysłowych doskonałe działanie.  
Na innych, zwłaszcza ciemnych gatunkach drewna, zawodzą częściowo lub całkowicie, w 
najgorszym przypadku powodują nawet poszarzenia. 
W przypadku niektórych rodzajów drewna (orzech, wiśnia) użycie środków chroniących przed 
działaniem światła nie jest wymagane, a nawet jest niepożądane, ponieważ odcień barwy 
ustalający się w trakcie starzenia się drewna jest cieplejszy i piękniejszy. 
 
Dlatego zastosowanie lakieru ze środkami chroniącymi przed działaniem światła, ewentualnie 
w połączeniu z bejcą, powinno być indywidualnie dostosowane do drewna, jakie ma być użyte, 
w szczególności w przypadku ciemnych gatunków drewna, oraz do obiektu i jego lokalizacji. 
Jednakże środki ochrony przed działaniem światła są bezsilne wobec oddziaływania ciepła i 
wynikających z tego odbarwień.  
 
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. 
 


