
 

 

 
HENEDEKOR Aqua Wachs 
 
 
OPIS WYROBU 
Bejca pozytywna zawierająca wosk jako naturalna alternatywa na powierzchnie we 
wnętrzach. 
 
ZASTOSOWANIE 
Przeznaczona na szczotkowane strukturalnie, zgrubnie szlifowane drewna iglaste 
(np. świerk czy jodła). 
Idealna na meble o mniejszych wymaganiach, pokrycia ścian i sufitów. 
Nie jest wodoodporna. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolory w ofercie są różne kolory zgodne z naszą paletą bejc, które można 
dowolnie ze sobą mieszać lub rozjaśniać przy pomocy HENEDEKOR 
Positiv farblos (bejca bezbarwna) 

poza tym do barwienia można korzystać z następujących 
koncentratów bejcowych: 
Hydro Farbkonzentrate                 FBK 10100 żółty  
     FBK 10300 czerwony 
     FBK 10600 zielony 
     FBK 18800 brązowy 
     FBK 20900 czarny 
     Postiv Glocknerweiß 

Gęstość 1,02±0,02 g/cm3 
 
 

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Warunkiem uzyskania powierzchni o wysokiej jakości jest czysty szlif drewna. Należy 
szlifować drewno w kierunku włókien ostrym papierem ściernym o granulacji 120 do 
150 i starannie usunąć pył po szlifowaniu. W zależności od potrzeb można również 
strukturalnie przeszczotkować. 
 
Technologia 

Technika 
nanoszenia 

malowanie, natrysk z lub bez przecierania 

pistolet kubełkowy rozmiar dyszy 1,5-2,0 mm 

ciśnienie ok. 3-4 bar 

Pobór materiału obficie natrysnąć bejcę, naddatek usunąć 



Strona 2 z 2 / HENEDEKOR Aqua Wachs 
 

 

Rozcieńczenie nastawione do użytku, do rozjaśnienia HENEDEKOR Positiv farblos 

Czas schnięcia ok. 3 do 6 godzin w temp. pokojowej (najlepiej przez noc), 
ostatecznie przeszczotkować na efekt 

Krycie lakierem lakierowanie nie jest możliwe. Poprzez dodatkowe naniesienie 
HENECRYL Holzspritzwachs można osiągnąć podwyższoną 
wodoodporność. 

 

Składowanie 6 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze 
składowania pomiędzy +15 i 25°C 

Pojemniki 1 l i 5 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 nie mieszać i nie trzymać w pojemnikach metalowych 
 nie wlewać bejcy z pistoletu lub bejcy zanieczyszczonej pyłem z drewna do 

oryginalnego pojemnika 
 nie używać salmiaku 
 przed użyciem rozmieszać 
 chronić przed mrozem 
 składowanie: po ok. 6 miesiącach może dojść do lekkich przebarwień, a także 

do częściowej krystalizacji środka wiążącego; bejca jest jednak w dalszym 
ciągu zdatna do użycia po odcedzeniu przez sito filtrujące i sprawdzeniu 
koloru 

 kolory naszych palet bejcowych są wzorami orientacyjnymi; stan i szlif drewna, 
technika nanoszenia i ilość nanoszonej bejcy, a także różne struktury 
lakiernicze mogą spowodować różnice w kolorach lub wpłynąć na 
jednorodność koloru powłoki; dlatego koniecznie trzeba uprzednio 
przeprowadzić próbne bejcowanie na danym gatunku drewna 

 na daną partię stosować bejce z tym samym numerem szarży 
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