
 

 

 
HENEDEKOR Rustikal 
 
 
OPIS WYROBU 
 
Specjalna bejca z pigmentami odpornymi na światło oraz barwnikami na szczególnie 
rustykalne podkreślenie porów na dębie i jesionie. HENEDEKOR Rustikal nie 
szorstkuje powierzchni drewna, co oznacza: mniej szlifowania i niższe zużycie 
lakieru. 
 
ZASTOSOWANIE 
HENEDEKOR Rustikal jest nastawiona do nanoszenia natryskiem bez przecierania 
naddatku. Przy technologii: natrysk i przecieranie zaleca się dodatkowe opóźnienie 
przy pomocy Beizverzögerer. Ułatwia to pracę przy dużych powierzchniach. 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład światłoodporne pigmenty, rozpuszczalnik 

Gęstość 0,89 g/cm3 zależnie od koloru 

Kolor Zgodnie z kartą bejc HENEDEKOR Rustikal; HENEDEKOR 
Rustikal są mieszalne między sobą. Dodatkowo następujące 
koncentraty są dostępne: 

PMS 421 Rot WLF 
PMS 591 Bordeaux WLF 
PMS 605 Gelb WLF 
PMS 700 Orange WLF 
PMS 800 Braun WLF 
PMS 951 Schwarz WLF 
 
PMS 461 Weiß LP 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Warunkiem uzyskania wysokojakościowych powierzchni jest czysty szlif drewna. 
Drewno należy szlifować zgodnie z włóknem ostrym papierem ściernym o granulacji 
120 do 150 i starannie usuwać pył po szlifowaniu. 
 
Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

Sposób nanoszenia natrysk lub natryskiem z przecieraniem 
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Wydajność Nanieść jedynie tyle, aby na powierzchni pozostał niewielki 
nadmiar bejcy. Przy dodatkowym przecieraniu wymagana 
jest większa ilość nanoszenia bejcy. 
1 litr bejcy HENEDEKOR Rustikal wystarczy na 6 do 8 m2 

Rozcieńczanie Do rozjaśniania HENEDEKOR Rustikalbeize 
Wisch farblos 
lub 
HENEDEKOR Rustikalbeize 
Spritz farblos 

Do spowalniania Do 10% HENEVISK 
Beizverzögerer 

Schnięcia Do przelakierowania: po ok. 1 godz. 

Zdatność do 
lakierowania  

Bejca HENEDEKOR Rustikal winna być pokrywana 
światłoodpornym lakierem HENEPUR lub HENECRYL 

Środki czyszczące HENEVISK Verdünnung 413 lub HENEVISK Verdünnung 
670 

 

Składowanie 208 tygodni w zamkniętym oryginalnym pojemniku 

Pojemniki 1 l i 5 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 Nie zapomnieć o próbnym bejcowaniu 
 na daną partię stosować bejce z tym samym numerem szarży 
 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 kolory naszej palety bejc stanowią wzory orientacyjne 
 wymienione warunki odnoszą się do temperatury pokojowej; znaczniejsze 

odchylenia od niej powodują zmiany właściwości produktu i mogą 
doprowadzić do usterek w lakierowaniu 

 kolory naszej palety bejc stanowią wzory orientacyjne; rodzaj drewna i jego 
szlif, sposób naniesienia bejcy i jej ilość, różne składy bejcy mogą być 
przyczyną różnic w kolorach; dlatego należy koniecznie przeprowadzić próbne 
bejcowanie na kawałku oryginalnego drewna 
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