
Informacja techniczna

Hesse Bejca rustykalna CL 15-(barwa) do natrysku i rozcierania

>Opis produktu
Bejce CL są bejcami na bazie rozpuszczalników, dzięki którym można uzyskać na różnych gatunkach drewna
eleganckie obrazy bejcowania poprzez zastosowanie pigmentów drobnocząsteczkowych i barwników. Zaletą
bejc na bazie rozpuszczalników jest szybka obróbka oraz lekkie podkreślenie struktury drewna. Specjalnie
przygotowane pod mahoń.

>Obszar zastosowania
W przemyśle i rzemiośle do mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem. Użycie
tej bejcy poprzez natryskiwanie i następnie rozprowadzanie.

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

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

120 - 240

Uwagi o szlifowaniu Zaleca się stopniowany szlif drewna surowego. Jakość szlifowania ma
zasadnicze znaczenie dla jakości rezultatu końcowego.

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Możliwość pokrycia odpowiednimi lakierami NC, PUR, RSE lub produktami

Proterra metodą natryskową, wałkiem, pędzlem lub nakładania polewarką
po suszeniu przez co najmniej 2 h. Możliwość polakierowania przy użyciu
odpowiednich lakierów 1K lub 2K HYDRO lub lakierów HYDRO-UV metodą
natryskową lub nakładania polewarką po suszeniu przez co najmniej 6 h.

>Czasy
Suszenie 1 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Airless
Airmix 0,23 - 0,28 mm 10 - 60 bar 1,0 - 2,5 bar
natryskiwanie
pneumatyczne

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

rozprowadzanie szmatką

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Bejcę aplikować obficie metodą natryskową lub pędzlem. Nadmiar zebrać równomiernie najpierw w poprzek, na-
stępnie wzdłuż włókien za pomocą tamponu. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. Wszystkie bej-
ce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: CF 50xx, CP 76xx, CP 70xx . Do bejcowania, które
odbywa się poprzez natrysk, ale bez rozprowadzania, zalecamy dysze małej wielkości. Do natryskiwania bejc, któ-
re są następnie rozprowadzane, zalecamy większe dysze.
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>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

0 - 9.3324

Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Gęstość seria kg/l 0.897 - 0.945
Wydajność na cykl operacyjny 12 - 18 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) %

2 - 10

LZO EU % 93 %
VOC FR C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

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
CL 15-7376 MAHAGONI DUNKEL - 1 l, 5 l, 25 l
CL 15-7377 MAHAGONI HELL - 1 l, 5 l, 25 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
CV 326 Rozcieńczalnik do bejc rozcieńczal-

nikowych
5 l, 15 l, 25 l

>Opóźniacz
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
CV 555 Rozcieńczalnik do bejc rozcieńczal-

nikowych
1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
RV 1 Rozcieńczalnik czyszczący 5 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Rozjaśnienie poprzez dodanie: CV 326. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: CF 50xx, CP 70xx, CP 76xx. Bejce wzornika bejc
XBK 6 zostały przygotowane dla dębu i mahoniu. Bejce firmy Hesse są dostosowywane pod względem odcienia
barwy i obróbki do rodzaju drewna. Inne sposoby nanoszenia i gatunki drewna są również do dyspozycji.

>Wskazówki ogólne
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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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