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Dane te opierają się na doświadczeniu, za jej kompletność nie ponosimy odpowiedzialności.  
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Wszelkie zmiany w procesie produkcji, warunki środowiskowe lub nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki. 
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VEZIVO ( SPOIWO ) IWE 18 
418881 

 
Spoiwo na bazie wody do bejc wodorozcieńczalnych 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Niewypigmentowana baza do  powłoki na bazie: 
• - dyspersja akrylowa 
• - woda 
• - dodatki 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• Jest on stosowany jako: 
• - baza  do produkcji bejc 
• - baza do MIX 
• Nadaje się do podkładowego malowania 

transparentnego lub barwienia wyrobów z drewna 
masywnego lub fornirowanego. 

• Bejca ma tylko rolę dekoracyjną , więc 
polakierowanie jest obowiązkowe. 

 ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 
 
Rozcieńczalnik: 

woda 

Środek czyszcz ący : 

 Środki czyszczące Helios Uwagi 

407615 THINNER A   

woda 

Pozostałe: 

 Dodatki Helios Uwagi 

419993 EKOHEL konzervans  

449099 EKOHEL protipenilec   

Koncentraty UN 
pasty BW 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ dyspersja akrylowa 

Gęsto ść 1,02 - 1,04 kg/l 

Lepko ść dostawcza DIN4 20°C 10 - 15 s 

Substancja stała (%) 32-35 % 

Wygląd ciecz 
 

Grubo ść warstwy 

Zalecana grubość powłoki 
przy zanurzaniu 

50 - 90 g/m² 

Zalecana grubość powłoki do 
natrysku 

50 - 90 g/m² 

Zalecana grubość warstwy do 
nanoszenia na walcach 

15 - 50 g/m² 

Suszenie 

powietrze 20 ºC min. 4 godziny 

szuszarka 30 - 40 ºC min. 30 minut 

Dane odnoszą się do gotowej bejcy 

 
 
Dane techniczne s ą zapisywane jako podstawa do stosowania 

wysokiej jako ści materiałów. Dla ka żdego odchylenia od 
podanych parametrów, procedura technologiczna dla k ażdego 
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do mo żliwo ści 
zastosowania. Procedura technologiczna jest napisan a przez 
technika aplikacji - instruktora i technologa poszc zególnych 
działów.  
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 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
• Drewno musi posiadać odpowiednią wilgotność 

(max. 12% wilgotności). 
• Należy stosować na wyszlifowaną i odpyloną 

powierzchnię drewna bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. 

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 WARUNKI PRACY 

 WARUNKI PRACY 
• Podłoże i powłoka musi być przed użyciem 

doprowadzona do temperatury pokojowej 
(powyżej 15 ° C). 

• Podczas pracy w nieodpowiednich warunkach 
mogą wystąpić defekty w powłoce. 

 WARUNKI PRACY 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
• Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj. 
• W przypadku produkcji bejc zaleca się użycie 20 

- 40% spoiwa w wodzie. 
• Wraz z zalecanymi barwnikami masz 

dopracowany produkt do barwienia elemantów 
drewnianych. 

• Powłokę nakłada się przez: 
• - natryskim 
• - zanurzanie w jednej warstwie 
• smarowanie i przecieranie 
• - aplikacja wałkiem 
• Bejca ma tylko rolę dekoracyjną , więc 

polakierowanie jest obowiązkowe. 

 

ZANURZANIE 

 

Rozcieńczalnik: woda 

Środek 
czyszczący : 

407615 THINNER A 
woda 

W przypadku spieniania dodać 0,1 - 0,5% 449099 EKOHEL 
środek przeciwpieniący. 

 

 

NATRYSK POWIETRZNY 

 

Rozcieńczalnik: woda 

Średnica dyszy: 1 - 1,7 mm 

Ciśnienie 
wyjściowe: 

2 - 4 bar  

Środek 
czyszczący : 

407615 THINNER A 
woda 

 

 

SMAROWANIE/PRZECIERANIE  

 

Rozcieńczalnik: woda 

Środek 
czyszczący : 

407615 THINNER A 
woda 

 
• W przypadku dłuższej ekspozycji bejcy na 

warunki zewnętrzne i zanieczyszczenia (wanny 
do zanurzenia) zalecamy dodanie 0,5 - 1,0% 
419993 EKOHEL środka konserwującego. 

 SYSTEMY POWŁOK  
 

• Zaleca dalszą obróbkę z: 
• HELIOCEL powłoki 
• powłoki HELIODUR 
• powłoki HIDROHEL 
• UVEHEL powłoki 
• powłoki UVEHEL AQUA 
• W celu stosowania innych powłok, skonsultować 

się z serwisem technicznym. 
 
PRZECHOWYWANIE 

• 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 35 ° 
C. 

• Ochrona przed bezpośrednim światłem 
słonecznym. 

• Powłoka nie może zamarznąć. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Patrz Karta Charakterystyki Substancji 
niebezpiecznej oraz etykieta wyrobu. 

UWAGI 
UWAGI 

• Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu 
odpowiednie świadectwo kontroli jakości 
wszystkich danych kontrolnych. 

• Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu 
o badania laboratoryjne i doświadczenia 
praktyczne. W przypadku stosowania powłok 
poza naszą kontrolą nie możemy przejąć 
odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez 
uprzedzenia. 

• System jakości ISO 9001. 

 


