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 BEJCA DEKORACYJNA DO DREWNA   
 
1. Opis  

Bejca dekoracyjna to produkt przyjazny środowisku, który nie zawiera szkodliwych 
rozpuszczalników organicznych. Doskonale barwi każdy rodzaj drewna. Jest produktem na bazie 
wysokiej jakości żywicy uretanowej oraz pigmentów odpornych na działanie promieniowania UV. 
Podkreśla rysunek słojów, wydobywa naturalne piękno drewna. 
 

2. Właściwości  

Kolor:    zgodnie z opisem na opakowaniu; 
Zapach:     charakterystyczny (dyspersyjny);    
Gęstość:    1,0 ± 0,05 kg/L; 
Czas schnięcia:   1h;   
Wydajność:    13 -16 m2/L. 
 

3. Zastosowanie  

Produkt przeznaczony do barwienia elementów drewnianych i drewnopochodnych 
eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. Bejca polecana jest do dekoracji wyrobów takich jak: 
ramy okienne, drzwi wewnętrzne, meble, boazerie, lamperie, inne elementy dekoracyjne. 
Elementy użytkowane na zewnątrz zabezpieczyć bezbarwnym lakierem odpornym na warunki 
zewnętrzne. 
 

4. Sposób użycia  

4.1. Przygotowanie powierzchni 
Drewno wyszlifować, odpylić, osuszyć i usunąć ślady żywicy. Najlepiej nanosić na surowe 
drewno bez wcześniejszych podkładów lub środków chroniących. 
 
4.2. Narzędzia 
Bejcę nanosić pędzlem o miękkim włosiu  lub wałkiem wzdłuż słoi drewna. 

 
4.3. Zalecenia 
Przed użyciem zawartość dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Po zakończeniu prac 
opakowanie szczelnie zamknąć. 
 
4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów 
Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z czyścić wodą. 
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5. Gramatura  

 

Kod towaru Gramatura Typ opakowania 

DLDS200xx 200 ml Opakowanie metalowe 

 

Gdzie xx oznacza kolor: 

• Brąz 

• Buk 

• Cappuccino 

• Dąb ciemny 

• Dąb jasny 

• Grusza dojrzała 

• Heban 

• Kasztan 

• Mahoń 

• Orzech ciemny 

• Olcha 

• Palisander 

• Ugier złoty 

• Wenge. 
 

6. Okres ważności  

3 lata.  
 
7. Uwagi  

Warunki transportowania i magazynowania:   
Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w 
temperaturze od +5 ºC do +30 ºC.  

Pozostałe uwagi: 

Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi. Do barwienia dużych 
powierzchni używać bejcy z tej samej partii produkcyjnej. Przedstawiony na opakowaniu kolor 
może nieznacznie różnić się od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską 
oraz rodzaj drewna, na które będzie nanoszona bejca. Przed rozpoczęciem pracy wykonać 
próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Prace prowadzić 
w temperaturze od +10 ºC do +30 ºC. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie 
dwóch warstw w odstępach około 3 godziny. W celu ochrony przed zabrudzeniami nałożyć lakier 
po całkowitym wyschnięciu malowanej powierzchni (nie wcześniej niż po 3 godzinach). 
Pomieszczenie po zakończeniu prac wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. 
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Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, niemniej karta charakterystyki została 
przygotowana dla tej mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z 
późniejszymi zmianami. 
 


