
 

 

 
HENEDEKOR Aqua Patina 
 
 
OPIS WYROBU 
 
Kolorowa patyna pigmentowa na bazie wodnej. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Kolorowe dekorowanie powierzchni drewnianych oraz meblarskich we wnętrzach, 
stosowana wyłącznie do podkreślania porów na podłożach lakierowanych 
bezbarwnie lub na kolorowo. 
Głównie na dąb, ale zdatna do używania również na innych porowatych drewnach. 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolory Do nastawienia zgodnie z szablonem 
 

Gęstość 1,18-1,59 g/m3 w zależności od koloru 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Warunkiem uzyskania powierzchni o wysokiej jakości jest czysty szlif drewna.  
Drewno należy szlifować zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien ostrym papierem 
ściernym i dokładnie usunąć pył po szlifowaniu. Należy używać papieru ściernego 
bez żelaznych ziaren. 
 
Technologia 

Szlif drewna granulacja 120-150 

Sposób 
nanoszenia 

natrysk 

Pobór materiału z naddatkiem w celu efektowym 

Rozcieńczenie nastawiony do użycia; jeśli jest rozcieńczany, należy użyć wody 

Schnięcie ok. 1 godz. 

Warstwy 
wierzchnie 

lakierami światłoodpornymi HENEPUR lub HENECRYL 
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Uwarstwienie 
1x bejca 
1x HENEPUR Grund 12610, schnięcie 1-2 godz. 
1x HENEDEKOR Aqua Patina, schnięcie ok. 1 godz. 
Usuwać przy pomocy scotch brite aż do uzyskania oczekiwanego efektu. 
1x HENEPUR Sun Blocker 
 
lub: 
1x HENEPUR Grund 12610, schnięcie 1-2 godz., międzyszlif papierem 240-320 
1x HENEPUR Grund 12610, schnięcie przez noc* 
1x HENEDEKOR Aqua Patina, schnięcie ok. 1 godz. 
Usuwać przy pomocy gabki ściernej lub scotch brite aż do uzyskania oczekiwanego 
efektu. 
1x HENEPUR Sun Blocker 
 
lub: 
1-2x HENEPUR Proficolor, schnięcie 1-2 godz. 
1x HENEDEKOR Aqua Patina, schnięcie ok. 1 godz. 
Usuwać przy pomocy scotch brite aż do uzyskania oczekiwanego efektu. 
1x HENEPUR Sun Blocker 
 
* W celu wystarczającego przeszlifowania powierzchni należy podczas schnięcia 
pierwszych warstw przez noc należy zdejmować z powierzchni patynę natryskową 
przy pomocy gąbki ściernej, aby podczas lakierowania kryjącego nie doszło do 
problemów z przyczepnością pomiędzy warstwami. 
 

Składowanie 12 miesięcy 

Pojemniki 1 l, 5 l, 10l, 25 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 nie przechowywać i nie mieszać w metalowych naczyniach 
 bejcy z pistoletu lub zanieczyszczonej pyłem drzewnym nie wlewać z 

powrotem do oryginalnego pojemnika 
 przed użyciem rozmieszać 
 chronić przed mrozem  
 składowanie: po około 12 miesiącach może dojść do przesunięć 

kolorystycznych, a także osadzania się wypełniaczy; bejcę można jednak po 
odcedzeniu filtrującym i sprawdzeniu koloru używać w dalszym ciągu  

 na daną partię stosować bejce z tym samym numerem szarży 
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