
 

 

 
HENEDEKOR Postiv 
 
 
OPIS WYROBU 
Wodna bejca typu 1K na bazie środka wiążącego, który daje wybitnie pozytywny 
efekt bejcowy na miękkim drewnie. Specjalny dobór pigmentów i barwników daje 
znakomitą odporność na światło i kwasy. 
HENEDEKOR Positivbeize nie zawiera rozpuszczalników, salmiaku i metali 
ciężkich. 
 
ZASTOSOWANIE 
Na drewno miękkie i iglaste w celu osiągnięcia efektu pozytywu. 
W wypadku takiego drewna jak dąb lub jesion przy białych lub pastelowych kolorach 
może dojść do przebarwień. 
 
 

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: 
HENEDEKOR Aqua                    FBK 10800 brązowy 
     FBK 18800 czerwonobrązowy 
     FBK 20100 żółty 
     FBK 20800 czerwonobrązowy 
     FBK 20900 czarny 
     HENEDEKOR Postiv Glocknerweiß 

Gęstość 1,03 g/cm3 

 

Uwaga: Przy stosowaniu koncentratów pigmentowych obniża się efekt 
pozytywowy; patrz: informator techniczny „Koncentraty barwiące dla 
bejc wodnych” 

W wypadku obfitego krycia bejcą pozytywową z zawartością pigmentu 
zaleca się dodanie ok. 5% wodorozcieńczalnego lakieru typu 
HENECRYL Aqua Brillant. 

Technologia 
pod lakiery 
HENELUX 
Walzlacke 

Przy użyciu bejcy z zawartością pigmentu trzeba dla zapewnienia 
przyczepności wmieszać starannie przed użyciem 5% HENECRYL 
Aqua Brillant i 10% HENECAT PUR Härter 657 
Żywotność mieszaniny 3 godz. 
nie wlewać z powrotem do pojemnika bejcy zmieszanej z 
utwardzaczem 
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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; do drewna o drobnych porach jak buk czy 
olcha zaleca się granulację 180; aby uniknąć nierównomiernego wizerunku bejcowej 
powłoki zalecamy do wrażliwego drewna, jak np. czereśnia, granulację 220. 
 
Technologia 

Technika 
nanoszenia 

natrysk, malowanie 

Pobór materiału ilość nanoszonego materiału winna być tak odmierzona, aby na 
powierzchni znajdował się mały naddatek bejcy; 1 l bejcy wystarczy 
na 8 - 10 m2 zależnie od kształtu obiektu i chłonności podłoża 

Rozcieńczenie HENEDEKOR Positiv farblos 

Czas schnięcia aby osiągnąć szczególnie ładny efekt pozytywu zaleca się suszenie 
przez noc 

Kolor kolory naszych palet bejcowych są wzorami orientacyjnymi; stan  
i szlif drewna, technika nanoszenia i ilość 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 

Krycie lakierem bejca HENEDEKOR Aqua Positiv może być pokrywana wszystkimi 
lakierami meblowymi Henelit typu HENEPUR lub HENECRYL; stan i 
szlif drewna, technika nanoszenia i ilość bejcy, a także różne 
struktury lakiernicze mogą spowodować różnice w kolorach lub 
wpłynąć negatywnie na jednorodność koloru powłoki; dlatego 
koniecznie trzeba uprzednio przeprowadzić próbne bejcowanie na 
danym gatunku drewna;  
przy kolorach nietypowych dla drewna jak np. niebieska szreń, 
morska zieleń, kukurydziana żółć i biały Glockner trzeba kryć 
światłoodpornym lakierem HENEPUR jak np. HENEPUR Sun 
Blocker 

 

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

Pojemniki HENEDEKOR Positiv 1 l i 5 l 

koncentraty 1 l 
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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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