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Bejca do Parkietów
Pokrywalna lakierem
do parkietu lub drewna
PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
n Bezzapachowa, jednoskładnikowa wodno-poliuretanowa BEJCA DO PARKIETÓW BLANCHON rozcieńczalna
wodą.
n Łatwość nanoszenia bejcy sprawia, że jest ona idealna do dużych powierzchni, a zwłaszcza parkietów.
n Przeznaczona do wnętrz BEJCA DO PARKIETÓW jest odpowiednia do parkietów, boazerii, okładzin i mebli z
wszystkich gatunków drewna (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
n BEJCA DO PARKIETÓW pozwala uzyskać pożądane efekty dekoracyjne i jest dostępna w 10 odcieniach
drewna: dąb jasny, dąb średni, dąb ciemny, dąb rustykalny, mahoń, orzech, wiśnia, jatoba, wenge itek oraz
7 kolorach: biały, czarny, szary len, popiół, stary dąb, silver i platynowy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
n BEJCĘ DO PARKIETÓW nakłada się bezpośrednio na czyste powierzchnie drewniane, pozbawione wosków,
lakierów, farb, itp.
n Wycyklinować drewniane parkiety (patrz ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania
parkietu).
n W przypadku szczelin między klepkami parkietu należy wcześniej nanieść WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON
aby uniknąć gromadzenia się nadmiaru bejcy (patrz Karta techniczna produktu).
n Nowe boazerie należy starannie zmatowić aby uzyskać jak najgładszą powierzchnię.
n Starsze boazerie oczyścić zmywaczami do powłok lub przeszlifować.
n Nie używać waty stalowej (niebezpieczeństwo poplamienia powierzchni rdzą).

SPOSÓB UŻYCIA
Nakładanie
n BEJCĘ DO PARKIETÓW nakłada się w naturalnej koncentracji lub rozcieńczoną wodą dla uzyskania delikatniejszych
barw.Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych
i akwariów w barwionych pomieszczeniach. W przypadku metody natryskowej, unikać tworzenia się mgiełki.
n Wszystkie odcienie dają się ze sobą mieszać, oprócz 5 specyficznych kolorów szarości (szary len, popiół, stary
dąb, silver i platyna), a dzięki dodaniu koloru białego można uzyskać nieskończoną liczbę pastelowych barw.
Zalecane proporcje: 100 części bieli + 1 część żywego koloru (do uzyskania jasnych pasteli) i 100 części bieli
+ 10 części żywego koloru (do uzyskania ciemniejszych pasteli).

Barwy żywe lub pastelowe
n Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
n Równomiernie nanosić BEJCĘ DO PARKIETÓW ławkowcem, płaskim pędzlem, wałkiem z krótkim włosiem
lub bawełnianą szmatką, zawsze w kierunku ułożenia włókien drewna. Nie „rozciągać” warstwy. Przy realizacji
poprawek (maksymalny czas dokonywania poprawek: 5 do 10 min. po naniesieniu bejcy) należy rozetrzeć
nadmiar nagromadzonej bejcy przy użyciu suchych narzędzi, bez zbytniego dociskania powierzchni.
n W miarę postępu pracy przecierać powierzchnię nie mechacącą się, bawełnianą szmatką ( patrz § Duże
powierzchnie). Metoda ta pozwoli uzyskać jednolity wygląd całej powierzchni.
WAŻNE: Aby uzupełnić braki lub usunąć nadmiar bejcy, po wyschnięciu można dokonać drobnych poprawek przy
użyciu wilgotnej albo lekko nasączonej bejcą gąbki.
n Przed nałożeniem na delikatne lub wrażliwe okleiny, należy przeprowadzić test w mało widocznym miejscu.
n Po 8 godzinach schnięcia BEJCĘ DO PARKIETÓW może zostać pokryta dowolnym wykończeniem: lakierem
do parkietu lub drewna, olejami bądź też woskiem BLANCHON. W przypadku zastosowania wykończeń z serii
AQUA, należy najpierw nałożyć warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON aby utrwalić
powierzchnię zabarwioną BEJCĘ DO PARKIETÓW .

Duże powierzchnie (parkiety)
n Aby osiągnąć optymalny efekt używać monoszlifierki wyposażonej w beżowy pad. Nanosić BEJCĘ DO
PARKIETÓW ławkowcem lub wałkiem i wyrównać monoszlifierką (jeśli bejca jest sucha, zwilżyć ją delikatnie
rozpylaczem napełnionym wodą albo BEJCĘ DO PARKIETÓW ).
WAŻNE: nie pozostawiać na barwionej powierzchni padu nasączonego BEJCĘ DO PARKIETÓW aby nie
spowodować różnic kolorystycznych. We wszystkich przypadkach, matowić dopiero powierzchnię pokrytą
lakierem podkładowym lub pierwszą warstwa wykończenia (bezpośrednie matowienie podłoża pokrytego BEJCĘ
DO PARKIETÓW może powodować nierówności w kolorze).

Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
n Należy chronić środowisko:
- Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
		
- Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do
		
odparowania.
		
- Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
		
- Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
		
- Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
		
- Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Bejca do Parkietów
SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE
W normalnych warunkach stosowania (temperatura 20°C, wilgotność 65%, dobrze wentylowane pomieszczenia).
n Pyłosuchość: 15 do 30 minut.
n Pokrywanie: po minimum 8 godz.
n We wszystkich przypadkach, matowić barwioną powierzchnię dopiero przed naniesieniem ostatniej warstwy wykończeniowej (bezpośrednie
matowienie bejcowanego podłoża może powodować różnice kolorystyczne).
n Podczas schnięcia nie zostawiać metalowych przedmiotów (narzędzi) w kontakcie z zabarwionym drewnem.

WYDAJNOŚĆ
n W przybliżeniu: 15 m2 z 1L, w zależności od rodzaju drewna i wybranego efektu.

PIELĘGNACJA
n Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
n Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy.

DANE TECHNICZNE
PRZEZNACZENIE
TYP ŻYWIC
KLASYFIKACJA AFNOR
GĘSTOŚĆ
LEPKOŚĆ
INFORMACJE DODATKOWE
		
BEZ MIESZANIA
POKRYWANIE

BEJCA DO PARKIETÓW POKRYWALNA LAKIEREM DO PARKIETU LUB DREWNA
wodno-poliuretanowe w fazie wodnej
Grupa 1, klasa 7b2
1,00 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
Około 30 sekund, w zależności od odcienia (CA 2,5, w temp. 20°C)
Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej
na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
Produkt jednoskładnikowy
Po minimum 8 godz w normalnych warunkach

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU
• Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
• Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
• Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
• Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
• Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
• Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
• Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
• Wygładzenie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotuje powierzchnie, zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym:
szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
• Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).
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