
Informacja techniczna

Hesse Bejca chemiczna końcowa BI 59-21491

>Opis produktu
Bejca chemiczna do drewna drzew iglastych dla wyraźnego, pozytywowego efektu. Poprzez chemiczne
współdziałanie wytrawy wstępnej i wtórnej następuje jeszcze silniejsza akcentacja drewna późnego. Naturalny
odcień drewna zostaje zachowany.

>Obszar zastosowania
Zastosowanie w przemyśle i rzemiośle do drzwi, mebli salonowych i kuchennych, z późniejszym lakierowaniem.

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

drewna (np. sosna, pinia Carolina) należy przed bejcowaniem
zmydlić mydłem do drewna Hesse HBV 243. Konieczne jest wstępne
przygotowanie za pomocą chemicznej wytrawy wstępnej BH 59-21490.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

100 - 120

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Nie stosować suszenia wymuszonego. Przed lakierowaniem

nawierzchniowym trzeba zapewnić całkowite wysuszenie. Niskie
temperatury, mała wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza
i duże gramatury powłok opóźniają suszenie. Po pełnym przeschnięciu
bejce pokrywa się światłostabilnymi lakierami Hesse PUR.

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

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

Suszenie 3 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja
Zanurzanie
malowanie przez
zanurzanie
inny sposób użycia
pozostały sposób użycia

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Przed obróbką bejcę należy rozcieńczyć wodą, proporcja mieszanki: 1 : 10 Metoda natryskowa: nanosić cienką
warstwą z ograniczonym dopływem bejcy i ew. lekko rozprowadzić.
Aplikacja ręczna: Nanosić cienką warstwą za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego, pozostawić przez krótki czas
do zadziałania, a następnie usunąć nadmiar.
Zanurzanie: po zanurzeniu pozostawić przez krótki czas w celu zadziałania, a następnie usunąć nadmiar gąbką z
tworzywa sztucznego.
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Informacja techniczna

Hesse Bejca chemiczna końcowa BI 59-21491

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Gęstość seria kg/l 1.124
Wydajność na cykl operacyjny 14 - 22 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) %

18

LZO EU % 0 %
VOC FR A+
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.) 50 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 59-21491 EXAKT 1:10 VERDUEN-

NEN
- 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Rozjaśnić bejcę wodą, maks. proporcja mieszaniny: 1 : 10. Rezultat bejcowania jest zależny od jakości drewna i ob-
szaru wzrostu drzewa. Odcień drewna sosnowego stanie się lekko brązowawy, natomiast drewno świerkowe –
lekko zielonkawe.

>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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