KARTA TECHNICZNA

BEJCA WODNA DO DREWNA

Bejca wodna przeznaczona jest do dekoracyjnego barwienia drewna i produktów drewnopochodnych
wewnątrz pomieszczeń. Idealna do mebli, boazerii, okien, drzwi, futryn, ram oraz innych elementów z
drewna. Nadaje się do barwienia drewna iglastego i liściastego. Bejca wnika głęboko w strukturę drewna
zmieniając jego kolor, ale pozostawiając widoczne usłojenie. Pomalowana bejcą powierzchnia może być
pokryta Lakierem akrylowym do drewna marki Colorit Drewno, Woskiem do drewna w paście marki
Colorit Drewno.

Zapach:
Konsystencja:
Kolor/Odcienie:
Wykończenie:
Temperatura nakładania:
Czas schnięcia:
Rozpuszczalność:
Wydajność:
Narzędzia do aplikacji:
Czyszczenie narzędzi:
Zawartość LZO

typowy
ciecz
14 kolorów
matowe
temperatura pokojowa
ok.4-6 h
wodorozcieńczalna
0,5 l do 8 m²
pędzel, bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane
woda
Produkt zawiera max. 1,24 g/l

1. Stosować na czyste, suche drewno
2. Dobrze wymieszać przed użyciem
3. Za pomocą pędzelka, miękkiej bawełnianej szmatki lub pakuł bawełnianych równomiernie nakładać
bejcę na powierzchnię, zgodnie z kierunkiem włókien drewna
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 4-6 h
5. Nanieść wybrane wykończenie (np. lakier akrylowy do drewna lub wosk do drewna w paście marki
Colorit

1. Drewno surowe przed bejcowaniem należy starannie przeszlifować papierem ściernym i odpylić
2. Drewno lakierowane lub malowane – należy usnąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych
powłok, następnie przeszlifować i odpylić
3. Drewno woskowane- usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować
papierem ściernym i odpylić
4. Aby uzyskać ciemniejszy odcień należy nanieść drugą warstwę bejcy
5. Nakładać w temperaturze pokojowej
6. Efekt wybarwienia może różnić się w zależności od gatunku drewna, należy więc przeprowadzić
próbę na niewielkiej powierzchni
Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego
po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze
drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju
drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.
Produkt wodny chronić przed zamarzaniem. Przechowywać pod zamknięciem w oryginalnym
opakowaniu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.
W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii
produkcyjnej.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu
należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.
OPAKOWANIE
Puszka 500 ml – opakowanie zbiorcze 8 sztuk
MAGAZYNOWANIE
Produkt należy przechowywać w miejscu nie narażonym na działanie niskiej temperatury. Chronić przed
zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI
36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
ATESTY I CERTYFIKATY
Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1590/01/2010
Zakładowa norma – ZN-ITC-02:2010

PRODUCENT
ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych
produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.

