
Informacja techniczna

Hesse PARQUET-COLOUR Bejca parkietowa WPB (barwa)

>Opis produktu
PARQUET COLOR to gotowa do użycia bejca specjalna do nakładania wałkiem lub pędzlem, do parkietów i
schodów. Odporne na światło pigmenty specjalne w znacznym stopniu kryją podłoże drewniane, a jednocześnie
zachowują żądany efekt bejcowania. Ekologiczna bejca została opracowana z myślą o sposobie pracy
specyficznym przy wykańczaniu parkietów i można ją lakierować wszystkimi produktami z asortymentu Hesse
przeznaczonego do parkietów.

>Obszar zastosowania
Do parkietów i podłóg drewnianych, które są później lakierowane uszczelniająco. W przemyśle i rzemiośle do
mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem.

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

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

80 - 120

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Parkiet: Po kompletnym wysuszeniu bejcy (16 h / 20 °C) polakierować

wyłącznie produktami Hesse do parkietów (lakiery PUR, lakiery HYDRO i
oleje). W razie użycia innych materiałów nie przysługuje gwarancja. Meble/
schody: Po kompletnym wysuszeniu można polakierować materiałem
Hesse HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk) lun innymi odpowiednimi
systemami lakierniczymi. Przed polakierowaniem należy zapewnić
całkowite wysuszenie wskrośne bejcy. Niskie temperatury, niewielka
wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza i aplikowanie dużych
ilości opóźniają schnięcie.

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

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

Suszenie 8 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar

0,23 - 0.28 mm 10 - 60 bar
Natrysk - wszystkie
pozostałe metody
natryskowe
Obróbka ręczna - wszystkie
bębnowanie
malowanie pędzlem
Zanurzanie
malowanie przez
zanurzanie
inny sposób użycia
pozostały sposób użycia
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>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Parkiet: Jednokrotna aplikacja w ilości 50 - 80 g/m² na prawidłowo ułożonej podłodze drewnianej. Powierzchnia
przeznaczona do obróbki musi być czysta i sucha. Parkiet (łącznie z narożnikami) starannie i równomiernie prze-
szlifować. Stare podłogi parkietowe zeszlifować aż do surowego drewna, papierem o ziarnistości 120 (odpyle-
nie). Nakładać pędzlem/wałkiem niestrzępiącym się, np. z krótkiego włosia moherowego. W razie pierwszego
użycia usunąć luźne włosie za pomocą taśmy klejącej. Bezpośrednio potem nadmiar wyrównać (egalizować) za
pomocą polerki jednotarczowej i podłożonym, nieściernym (białym) padem, aby uniknąć nadkładów i nierówno-
mierności. Większe powierzchnie powinny być obrabiane przez 2 osoby. Po egalizacji wilgotna bejca nie może już
stać na powierzchni. Ślady obrotów polerki jednotarczowej wskazują na nadmiar bejcy, którą należy dalej egalizo-
wać. W przypadku większych powierzchni należy ewentualnie wymienić pad. W celu łatwiejszego rozprowadzania
pad można ewentualnie lekko zwilżyć wodą. W narożnikach nadmiar zdjąć ręcznie za pomocą pada.
Meble/schody: bejcę cienko i równomiernie aplikować metodą natryskową, wałkiem lub pędzlem. Po krótkim cza-
sie działania bejcę równomiernie docierać za pomocą delikatnej włókniny szlifierskiej, aż powierzchnia będzie wy-
glądać na suchą. W razie potrzeby nadmiar czasami usunąć szmatką bawełnianą. Po suszeniu przez 16 h / 20 °C
temperatury pokojowej można powierzchnię polakierować zgodnie z życzeniem. Czas suszenia bejcowanej po-
wierzchni można skrócić, stosując odpowiednie metody suszenia (np. suszarka dyszowa).

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Gęstość seria kg/l 1.004 - 1.28
Wydajność na cykl operacyjny 11 - 23 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 - 32

LZO EU % 6 %
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.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 100 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
WPB 1001 CHERRY WPB 1001 - 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1007 SMOKED OAK WPB 1007 - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
WPB 1036 PEBBLE GREY WPB 1036 - 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1160 VINTAGE OAK WPB 1160 - 1 l, 5 l, 25 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
WPB 1000 WPB THINNER 1 l, 5 l, 25 l
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>Wskazówki specjalne
Wszystkie bejce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane. Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: < 5 % BP30xx, BP 3570. Rozjaśnienie poprzez do-
danie: WPB 1000.

>Przykład procedury
Parkiet, dębowe deski lite:
Bejcowanie: 1 x 50 - 80 g/m² Bejca parkietowa Hesse PARQUET-COLOUR WPB, aplikować za pomocą odpowied-
niego wałka.
Po krótkim czasie działania egalizować za pomocą polerki jednotarczowej, aż powierzchnia będzie równomiernie
sucha.
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Lakierowanie: 2 x 100 - 120 g/m² Hesse PURA-ONE za pomocą odpowiedniego wałka.
Suszenie pośrednie: minimum 2 - 3 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: za pomocą polerki jednotarczowej i siatki szlifierskiej o ziarnistości 120 - 150 z
późniejszym odpyleniem.
Suszenie: Dostępność dla chodzenia po minimum 8 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkula-
cji powietrza. Pełną obciążalność uzyskuje się po minimum 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej
cyrkulacji powietrza.
Meble/schody, klon, jedwabisty mat:
Bejcowanie: 1 x 50 - 80 g/m² Bejca parkietowa Hesse PARQUET-COLOUR WPB, aplikować za pomocą szmatki lub
wałka.
Po krótkim czasie działania docierać delikatną włókniną szlifierską, aż powierzchnia będzie równomiernie sucha.
Ewentualnie zdjąć czasem nadmiar za pomocą szmatki.
Suszenie: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Nakładanie powłok: 2 x 100 - 120 g/m² Hesse HYDRO TOP-SIEGEL HE 65094.
Suszenie pośrednie: minimum 2 - 3 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 280 z późniejszym odpyleniem.
Suszenie: możliwość pakowania po minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji
powietrza.

>Wskazówki ogólne
Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania.
W celu uzyskania atrakcyjnych rezultatów należy uwzględnić niniejszą wskazówkę: bejcowanie jest czynnością
rzemieślniczą, która wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zastosowanie przede wszystkim na drewnie drzew
liściastych, takich jak dąb i buk. Surowe drewno reaguje różnie - w zależności od obszaru wzrostu drzewa i zawar-
tości substancji czynnych oraz od szlifu drewna surowego - i wpływa w stopniu, którego nie można lekceważyć,
na odcień i efekt bejcowania. Zwłaszcza przebieg włókien drewna, np. przy zagięciach, konarach itp., może być
niekiedy żywo zaakcentowany. Dotyczy to w szczególności drewna drobnoporowego, takiego jak buk czy klon.
Gatunki drewna bogate w garbnik, np. dąb, mogą w przypadku odcieni pastelowych prowadzić do powstawania
żółtych / żółtobrązowych barwnych śladów. To odbarwienie występuje silniej w przypadku lakierowania z uży-
ciem systemów wodnych. Drewno jest naturalnym surowcem, który podlega procesom starzenia. Jasne i lekko
zabarwione bejce ulegają zmianom (żółkną i starzeją się) w mocniejszym zakresie niż ciemne i intensywnie zabar-
wione. Proszę uwzględnić ten czynnik już podczas selekcji gatunku drewna, odcienia bejcy i materiałów lakier-
niczych. Powłoka na drewnianej podłodze wraz z upływem czasu ulega zużyciu (w zależności od intensywności
użytkowania). Dokładna pielęgnacja lub późniejsze lakierowanie bezbarwnej powłoki pozwoli zapobiec praco-
chłonnej kompletnej renowacji podłogi. Jest to bezwzględnie konieczne, gdy warstwa bejcy jest już uszkodzona.
O rezultacie swojej pracy można przekonać się (i ew. poinformować klienta) na podstawie bejcowania i lakiero-
wania próbnego na fragmencie oryginalnego parkietu o wystarczającej wielkości.

>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Wyrób budowlany sprawdzony pod wzglę-
dem emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej DIBt.

DIBt Numer do-
puszczenia

Z-157.10-112
Z-157.10-240
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>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Bezpieczeństwo zabawek DIN EN 71-3
(2014-12)

HESSE

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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