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W przypadku rezygnacji z bejc rozpuszczalnikowych i przejściu na bejce wodne oraz 
ewentualnej jednoczesnej rezygnacji z lakierów rozpuszczalnikowych i przejściu na bardziej 
zrównoważone lakiery HYDRO, należy uwzględnić poniższe sytuacje szczególne. 
 
Mogą one często występować w przypadku, gdy zastosowano bejcę niekompatybilną z 
lakierami HYDRO i/lub gdy gatunek drewna jest szczególnie bogaty w aktywne składniki 
drewna. 
 
1. Ze względu na swój skład, lakiery wodne mogą silniej reagować z aktywnymi składnikami 

drewna niż lakiery rozpuszczalnikowe. 
2. Woda stosowana w lakierach wodnych jako główny rozpuszczalnik może uwalniać 

wodorozpuszczalne substancje – zarówno z drewna, jak i z bejcy wodnej (przede 
wszystkim większość bejc z barwnikami). 

 
Te sytuacje szczególne mogą spowodować, że rysunek/efekt bejcowania wygląda nieco 
inaczej niż dotychczas. 
 
Dlatego: 
• Nie każdy lakier wodny w identycznym stopniu nadaje się do użycia na bejcowanej 

powierzchni. 
• Ponadto nie każda bejca wodna jest w identycznym stopniu odpowiednia do użycia na 

każdym gatunku drewna lub do polakierowania każdym lakierem wodnym. 
 
Przykład: 
Powierzchnie bejcowane na biało, 2 x lakierowane każdorazowo rozpuszczalnikowym 
systemem lakierniczym (prawa powierzchnia) i systemem lakierniczym HYDRO (lewa 
powierzchnia). 
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Gatunek drewna: buk (brak substancji barwiących/aktywnych) – brak zauważanych 
różnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gatunek drewna: jesion (substancje barwiące/aktywne w ilości od niewielkiej do 
dużej): zauważalne różnice. 
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Gatunek drewna: dąb (substancje barwiące/aktywne w ilości od dużej do bardzo dużej): 
bardzo wyraźne różnice. 
 

 
 
W przypadku białej bejcy na drewnie, które zawiera dużą ilość aktywnych substancji (np. 
dąb) obecnie jedynie zastosowanie rozpuszczalnikowej „warstwy blokującej” może zapobiec 
niepożądanym zmianom barwy spowodowanym przez polakierowanie wodnym systemem 
lakierniczym.  
 
Do tego celu polecamy obecnie (stan na 12.2022) np. nasz UNA-PUR DE 42594 w stosunku 
mieszania (objętościowym): 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070. 
 
Następnie można wykonać zgodnie z życzeniem lakierowanie z użyciem lakieru HYDRO. 
 
Intensywnie pracujemy nad tym, aby wyeliminować te trudności i uzyskać kompletną powłokę 
HYDRO. 
 
Optymalne bejce wodne do kombinacji z lakierami wodnymi: 
⇨ w miarę możliwości ustawienie odcienia tylko za pomocą pigmentów. 
⇨ w przypadku barwników – ich zawartość nie powinna/nie może przekraczać poziomu 50 %. 
⇨ patrz szczegółowe podsumowanie w nowym podręczniku nt. bejc. 
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Te bejce można lakierować za pomocą następujących lakierów HYDRO (również w 
kombinacji!):  
COOL-TOP HE 6509x(połysk) 
COOL-BASE HG 6580 
 
PERFECT-TOP HDE 5400x(połysk), stosunek mieszania 10 : 1 z Utwardzaczem  
HYDRO HDR 5091 
PERFECT-BASE HDG 5407, stosunek mieszania 5 : 1 z Utwardzaczem HYDRO HDR 5091 
 
W przypadku bejc krytycznych lub na krytycznych gatunkach drewna sprawdziły się w 
szczególności następujące kombinacje powłokowe: 
PERFECT-BASE HDG 5407, stosunek mieszania 5 : 1 z Utwardzaczem HYDRO HDR 5091 oraz  
PERFECT-TOP HDE 5400x(połysk), stosunek mieszania 10 : 1 z Utwardzaczem  
HYDRO HDR 5091 
 
Lub jako już wcześniej wspomniano: 
UNA-PUR DE 42594, stosunek mieszania 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 oraz  
COOL-TOP HE 6509x(połysk) 
 
Ważne: 
W razie wątpliwości proszę wykonać lakierowanie próbne na oryginalnym materiale 
podłożowym i sprawdzić, czy rezultat jest zgodny z oczekiwaniami. 
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w aktualnych Informacjach technicznych 
poszczególnych produktów. 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie powodują 
powstania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z 
naszymi warunkami handlowymi. 
Karty charakterystyki produktów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostaną 
udostępnione. 


