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BEJCA DO DREWNA 

Karta techniczna. Data publikacji 24.02.2013 r. 

GŁÓWNE CECHY 

EASY TO USE - formuła ułatwiająca aplikację 
Szybko wysycha 
Podkreśla słoje drewna 
Nie podnosi włókien drewna 
Zawiera absorbery UV 

IDENTYFIKACJA PRODUKTU 

Opis 

 

 
 

 

Bejca VIDARON to wysokiej jakości produkt bazujący na unikalnym 
połączeniu rozpuszczalników o niskiej zawartości aromatów z 
naturalnymi olejami. Dzięki tej formule moŜemy uzyskać piękne efekty 
dekoracyjne w bardzo łatwy i szybki sposób. Bejca stopniowo i 
równomiernie wnika w drewno, nie podnosząc jego włókien. Dzięki 
temu podczas aplikacji nie powstają plamy a wybarwienie drewna jest 
jednolite. Tworzy transparentne powłoki podkreślające naturalne 
piękno drewna. 

Zastosowanie 

Drewniane parkiety, schody, meble, boazerie, antyki. MoŜe być stosowana do uzyskania drewnopodobnych 
imitacji na pomalowanych powierzchniach z metalu, szkła i niektórych plastików. Zastosowanie na innych 
podłoŜach naleŜy skonsultować z producentem. 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU 

Postać ciecz 

Gęstość w 20±0,5°C,  [g/cm3] 0,93 – 1,12 

Lepkość, kubek Forda φ4 w 20 ± 0,5°C s 20–40 

Wygląd powłoki satynowy połysk 

Grubość powłoki po wyschnięciu, max. [µm] 5 

Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55+5%    

Stopień 1 [h] 6 
 
SKŁAD 

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2 % aromatów, Zawiera oksym butan 2-onu, bis (2-
etyloheksanian) kobalt. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

Przygotowanie podłoŜa 

- Drewno przeznaczone do bejcowania powinno być oczyszczone, suche, gładkie i równe, wolne od kurzu, 
tłustych i Ŝywicznych plam. 

- Drewno zaŜywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. 
- W zaleŜności od gatunku drewna zaleca się je przeszlifować wzdłuŜ słoi papierem ściernym o gradacji 

120-220 i zapolerować. 
- Powierzchnie wcześniej lakierowane usunąć, całość oczyścić, ubytki zaszpachlować, całość przygotować 

jak w przypadku bejcowania surowego drewna. 
- - Właściwie przygotowane podłoŜe ułatwia i przyspiesza aplikacje, pozwala uzyskać powierzchnie o 

równomiernym wybarwieniu i wyraźnym rysunku struktury drewna. 

Przygotowanie wyrobu 

Przed uŜyciem wyrób starannie wmieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy, nie 
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rozcieńczać. 

Bejcowanie 

- Nakładać w temperaturze podłoŜa i otoczenia od +5ºC do +30ºC. 
- Nakładać poprzez wcieranie tamponem lub szmatką, następnie zebrać nadmiar do momentu uzyskania 

równomiernego wybarwienia. 
- W zaleŜności od wymaganej intensywności koloru nanieść kolejną warstwę po 24 godz. nie stosując 

zabiegu szlifowania. 
- Bejcowaną powierzchnię naleŜy zabezpieczyć bezbarwnym Lakierem Bezpokładowym VIDARON, 

elementy uŜytkowane na zewnątrz Lakierem Zewnętrznym VIDARON - 24 godz. po nałoŜeniu ostatniej 
warstwy bejcy. 

- Do mycia narzędzi uŜywać rozcieńczalnika olejno-ftalowego lub bezaromatyczny produkcji FFiL ŚnieŜka 
SA. 

- - Materiały uŜyte do bejcowania (szmatki bawełniane, tampony, itp.) po zakończeniu prac naleŜny 
umieścić w metalowym opakowaniu i zalać wodą, co zapobiega samozapłonowi. 

KOLORYSTYKA 

13 gotowych kolorów. 

OPAKOWANIA 

Puszki metalowe: 200ml, 750ml. 

ZUśYCIE I WYDAJNOŚĆ 

Do 80 m²/L. 

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UśYCIA  

30 miesięcy od daty produkcji. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  

Temperatura przechowywania: od +5ºC do +30ºC. Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w dobrze wentylowanym miejscu. Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem: 
pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie muszą być usuwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
stosunku do odpadów niebezpiecznych. Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie naleŜy przekazywać do 
zakładów utylizacji odpadów bądź pojemników specjalnie wyznaczonych. 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

MoŜe powodować wystąpienie reakcji alergicznej. R10 Produkt łatwo palny. R52/53 Działa szkodliwie na 
organizmy wodne - moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R66 
Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. S2 Chronić przed dziećmi. S23 Nie 
wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S29/56 Nie 
wprowadzać do kanalizacji, a zuŜyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ opakowanie lub etykietę. S51 Stosować 
wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

ATESTY I NORMY 

ZN-SN-064:2012. Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.A/f/FR); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 600 g/l. 

 
FFiL ŚnieŜka SA jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje 
zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wyko�rzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej 
producenta, gdyŜ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i moŜe w 
znaczny sposób obniŜyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami innych firm Producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za 
powstałe wady i szkody. Przedstawione powyŜej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia 
praktycznego. FFiL ŚnieŜka SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego 
informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie równieŜ pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich 
rozwoju technologicznego. 
 

 


