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Wymagane produkty: 
• Bejca do szlachetnych gatunków drewna BE 18-(barwa) 
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8019 
• UNA-PUR DE 552 
 
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Łączona technika bejcowania i lakierowania barwnego na szczotkowanym drewnie drzew 
iglastych z efektem antyku (styl wiejski). 
 
Obszary zastosowania: 
Do wytrzymałych powierzchni przy wykończaniu wnętrz i zabudowie sklepowej, do 
wyposażenia hoteli itp. 
 
Przykład procedury: 
 
Wyposażenia hoteli, świerk biały, antyk 
• Materiał nośny: Świerk, sosna sękata jako drewno lite lub wciśnięty fornir o grubości min.  

0,7 mm, lepsza grubość forniru 1 mm  
• miękkie słoje roczne dobrze wyszczotkować, szlif drewna ziarnem 100 - 120 
• spryskać 1 x równomiernie, tworząc wilgotną warstwę, bejcą do szlachetnych gatunków 

drewna BE 18-70385  
• Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze 20 °C 
• gruntować 1 x 80 - 100 g/m² lakierem UNA-PUR DE 552 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070  
+ 10 % rozcieńczalnika DV 4900 

• Suszenie 1 - 2 godzin, w zależności od wymagań w stosunku do powierzchni lekko 
szlifować pośrednio ziarnem 320 

• lakierować 1 x 60 - 80 g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-9010 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
+ 20-30 % rozcieńczalnika DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C 
• szlifować stosownie do potrzeb gąbką szlifierską lub papierem ściernym do uzyskania 

efektu "śladów zużycia"; w szczególności przeszlifować krawędzie, profile tak, aby bejca 
miejscami znowu stała się widoczna. 

• spryskać bardzo cienko 1 x Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8019, ew. rozprowadzić 
• Suszenie 2 do 3 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C 
• szlifować gąbką szlifierską lub wełną stalową do uzyskania żądanego efektu 

dekoracyjnego 
• 1 x UNA-COLOR DB 45245-8019 nieregularnymi punkcikami pistoletem ze zbiornikiem 

(pistolet w większej odległości od obiektu, ciśnienie natrysku obniżone do maks. 1 bar) 



Informacje techniczne 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Efekty dekoracyjne: antyk, przetarcia na drewnie iglastym 
  
 

Stan: 22.11.22 2/2 

• lakierować 1 x 100 - 120 g/m² lakierem UNA-PUR DE 552  
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070  
Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C 

 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
• Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i 

pokojowej poniżej 18 °C. 
• W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi (PUR) 

należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem. 
• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych! 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


