
     43077 BEJCA DO DREWNA          KARTA TECHNICZNA 

                                                                        DĄB ŚREDNI          Aktualizacja: 2018.08.27 

 
 

Mieszanina może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie. 
 
 

 
 

Producent:   S.A.S. Brune-Chimie Dérivés 
      14 rue Harald Stammbach, 

       59290, WASQUEHAL, France 

   

71 782 79 56
   

Dystrybutor:  Eurochemia Sp. z.o.o. 
        ul. Robotnicza 54 
        53 - 608 Wrocław 

  
www.starwax.fr www.starwax.pl www.starwax.ru 

 

Kod EAN 3365000430774 

Typ 

 

PREPARAT DO UŻYTKU POWSZECHNEGO I 

PROFESJONALNEGO 

 

PREPARAT SPECJALISTYCZNY DO BARWIENIA DREWNA 

SUROWEGO. 
 

Opis działania 

 

Barwi drewno, podkreśla urodę rysunku 

słojów drewna, nie powoduje puchnięcia 

włókien, nie zostawia tłustej warstwy. 

Poszczególne kolory można mieszać ze sobą 

w celu uzyskania nowych odcieni. 

 

Obszar zastosowania Meble, boazerie, parkiety we wnętrzach 

Powierzchnie 

 

Drewno surowe 

 

 

1. DANE TECHNICZNE 

Stan fizyczny Lepki płyn 

Zapach Terpentyny i pinenu 

Kolor Jasny dąb 

Substancja aktywna Węglowodory aromatyczne, terpentyna, olej lniany, pigmenty 

Opakowanie Puszka z bezpiecznym zamknięciem.  

Okres ważności 10 lat od daty produkcji na opakowaniu. 

Sposób 

przechowywania 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła, 

iskrzenia, płomienia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie 

przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. 

Pojemność 500 ml. 

Postępowanie z 

odpadami 
Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych.  

Bezpieczeństwo 

stosowania w Karcie 

charakterystyki 

http://www.quickfds.com/out/18520%2D43827%2D18505%2D014416.pdf  

 

http://www.quickfds.com/out/18520-43827-18505-014416.pdf
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2. INSTRUKCJA STOSOWANIA 

Warunki podczas 

stosowania 

 

Umiarkowana wilgotność powietrza. Produkt nie może być 

stosowany w temp. w okolicach i poniżej 0oC oraz powyżej 

35oC. Powierzchnie bejcowane nie mogą być wystawione na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych w bardzo 

upalny dzień, ponieważ może to powodować nierównomierne 

wysychanie bejcy. Stosować w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. 

 

Wstępne 

przygotowanie 

 

Drewno nowe: drewno musi być suche, idealnie wyszlifowane i 

wygładzone, dokładnie odpylone. 

Drewno stare: usunąć stare warstwy wykończenia, dokładnie 

wyszlifować i odpylić powierzchnię. 

Gdy temp. spada do 5oC i niżej przechowywać puszkę z bejcą 

w temperaturze pokojowej 24h przed jej aplikacją. 

 

Sposób użycia 

 

1. Dokładnie wstrząsnąć puszkę. 

2. Nakładać bejcę równomiernie, wzdłuż włókien drewna 

pędzlem lub pakułami bawełnianymi. 

3. Po nałożeniu na całą powierzchnię przetrzeć w celu usunięcia 

nadmiaru i wyrównania koloru. 

4. Odczekać co najmniej 8 godzin i w celu uzyskania 

intensywniejszego koloru nałożyć drugą warstwę. 

5. Po 8 godzinach nałożyć jedną warstwę 43086 Utrwalacza 

Starwax w celu utrwalenia koloru i ochrony przed reakcją 

chemiczną z woskiem i lakierem. 

6. Wykończyć powierzchnię woskiem lub lakierem na bazie 

wody. 

 

Uwagi 

 

Bejca nie zawiera filtra UV. W przypadku barwienia drewna 

narażonego na stałą, silną ekspozycję na słońca należy 

zastosować lakier z filtrem UV. 

Nie stosować lakierów z utwardzaczami. 

 

Akcesoria Pędzel, pakuły bawełniane, nie zostawiająca kłaczków szmatka 

 


