
 

 

 

HENEDEKOR Edelholz 
 
OPIS WYROBU 
Jest to klasyczna bejca wodna na bazie światłoodpornych pigmentów i środków 
barwiących; daje równomierny kolor bez eksponowania porów. Specjalne składniki 
aktywne sprzyjają nawilżaniu trudno dostępnych porów i dają równomiernie 
zabarwioną, elegancką powłokę po bejcowaniu. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Do twardego drewna na meble i do wnętrz. 
Idealna do takiego drewna jak czereśnia, buk, orzech lub mahoń. 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolory oferowane w różnych rodzajach zgodnie z nasza paletą; 
mogą one być ze sobą dowolnie mieszane 
można je rozjaśniać wodą, jednak dodatek wody w ilości 
powyżej 10% może spowodować nierównomierne krycie 

w celu ustalenia koloru można korzystać z poniższych 
koncentratów bejcowych; proszę także zapoznać się  
z informatorem technicznym „Koncentraty barwiące do bejc 
wodnych” 

FBK 10100 żółty 
FBK 10300 czerwony 
FBK 10600 zielony 
FBK 10800 brązowy 
FBK 12900 czarny 

 

Gęstość 1,00-1,02 g/cm3 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Warunkiem uzyskania wysokiej jakości powierzchni lakierniczych jest czysty szlif. 
Drewno należy szlifować zgodnie z kierunkiem słojów ostrym papierem ściernym o 
granulacji 150 do 180; po szlifowaniu starannie usunąć pył. Aby uniknąć nierówności, 
zalecamy do tak wrażliwego drewna jak czereśnia granulację 240. Należy używać 
papieru bez żelaznych ziaren. 
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Technologia 

Sposób 
nanoszenia 

zaleca się natrysk, aby uzyskać możliwie równomierne krycie 

pistolet  rozmiar dyszy ciśnienie natrysku 

1,3-1,8 mm ok. 2,5-3,5 bar 

Technika krycia w wypadku drewna o drobnych porach (np. buk) natryskiwać 
równomiernie pistoletem kubełkowym przy kończeniu na wilgotno 
(nie mokro); nie rozprowadzać nadmiaru; przy porowatym drewnie 
(np. dąb) obficie natryskiwać pistoletem, nadmiar bejcy zdjąć po 
chwili płaskim pędzlem w poprzek, potem wzdłuż słojów; 1 litr 
bejcy wystarcza, zależnie od kształtu obiektu i wsiąkliwości 
podłoża, na 12-16 m2 

Rozcieńczanie woda lub HENEDEKOR Positiv farblos, w zależności od 
oczekiwanego efektu 

Czas schnięcia ok. 3-6 godzin w temperaturze pokojowej 20°C, najlepiej przez noc 

Kolor kolory w naszej palecie są orientacyjnymi wzorami; stan i szlif 
drewna, technika nanoszenia i ilość nanoszonej bejcy oraz 
procedura lakierowania mogą spowodować różnice w kolorach, 
dlatego trzeba koniecznie przeprowadzić uprzednio próbę  
na oryginalnym fragmencie danego drewna 

Krycie lakierem Bejca HENEDEKOR Edelholz winna być kryta światłoodpornymi 
lakierami HENEPUR lub HENECRYL; 
Szczególnie kolory nietypowe dla drewna jak np. szary, niebieski, 
czerwony lub lila winny być kryte np. lakierem HENEPUR Sun 
Blocker lub HENECRYL Aqua Sun Blocker 

 
 

Składowanie 52 tygodnie w zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze 
pomiędzy +15 i +25°C 

Pojemniki 1 l, 5 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 nie przetrzymywać i nie mieszać w pojemnikach metalowych 
 nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika bejcy z pistoletu lub bejcy 

zanieczyszczonej pyłem drzewnym 
 nie używać salmiaku 
 przed użyciem rozmieszać 
 chronić przed mrozem 
 wszystkie wymienione bejce można ze sobą mieszać; można dodatkowo 

ustalać kolory przy pomocy specjalnych koncentratów 
 bejce mogą być użyte do lazurującego barwienia lakierów wodnych; 

maksymalny dodatek 3% 
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 po 6 miesiącach składowania może dojść do lekkich przesunięć kolorów i 
częściowego osiadania barwników; bejcę można jednak użyć po odcedzeniu 
przez filtr i sprawdzeniu koloru 

 kolory w naszej palecie bejc są wzorami orientacyjnymi; stan i szlif drewna, 
technika nanoszenia i ilość materiału, a także różne procedury lakierowania 
mogą spowodować różnice w kolorach; w związku z tym trzeba koniecznie 
przeprowadzić próbne bejcowanie na fragmencie danego oryginalnego 
drewna 

 na daną partię stosować bejce z tym samym numerem szarży 
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