
Informacja techniczna

Hesse Bejca OLDCOUNTRY DARK BI 20029

>Opis produktu
Bejca chemiczna do uzyskania specjalnych efektów dekoracyjnych na drewnie dębu europejskiego. Bejca
reaguje z garbnikami w drewnie dębowym. W rezultacie uzyskuje się szarawe zabarwienie dębu z wyjątkowo
zaakcentowanymi promieniami rdzeniowymi.

>Obszar zastosowania
Zastosowanie: parkiety, meble domowe i wykończenie wnętrz. Do powlekania parkietu przy użyciu odpowiedniej
kolejnej powłoki systemowej.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

120 - 180

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Wymagane jest lakierowanie nawierzchniowe odpowiednim lakierem

Hesse NC lub PUR. Alternatywnie: bejcowaną powierzchnię można także
pokryć odpornym olejem z asortymentu firmy Hesse do parkietów.

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C

Suszenie 24 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar
Natrysk - wszystkie
natryskiwanie
pneumatyczne

1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

Rozprowadzanie
szczotką / pędzlem
Obróbka ręczna - wszystkie
bębnowanie
malowanie pędzlem

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Równomierna aplikacja bejcy za pomocą pędzla lub wałka z krótkim włosiem. Gramatura powłoki powinna być
wystarczająco wilgotna, ale bez nadmiaru. Efekt tworzy się po reakcji chemicznej z drewnem.
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Informacja techniczna

Hesse Bejca OLDCOUNTRY DARK BI 20029

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Gęstość seria kg/l 1.003
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 33 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się
do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby
łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.

Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

1

LZO EU % 0 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
BI 20029 MONDGRAU - 1 l, 5 l, 20 l

>Wskazówki specjalne
Bejce chemiczne reagują z substancjami zawartymi w drewnie. W zależności od obszaru wzrostu drzewa, czasu
ścięcia itp. zawartość garbników w drewnie może się wahać i w ten sposób prowadzić do powstawania różnych
zabarwień. Rozjaśnienie poprzez dodanie: woda. Rozcieńczony materiał wykorzystać tego samego dnia. Barwie-
nie lub mieszanie z koncentratami farb lub podobnymi materiałami lub bejcowanie jest niedopuszczalne. W przy-
padku bejc chemicznych zabrania się stosowania narzędzi lub pojemników z metali korodujących.

>Wskazówki ogólne
Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach
odpowiadających rzeczywistym. Zanieczyszczonych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika.
Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po użyciu.

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie ozna-
czają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub
uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlo-
wych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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