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KOMBIHEL BEJCA WALNUSS 
446847 

 
Bejca na bazie rozpuszczalników organicznych 
 

OPIS PRODUKTU 
 

• Powłoka pigmentowa na bazie: 
• - nitroceluloza 
• - rozpuszczalniki organiczne 
• - barwniki i pigmenty 
• - dodatki 

OBSZAR ZASTOSOWANIA 
 

• 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: 

 Rozcieńczalniki Helios Uwagi 

407615 THINNER A szybki rozcieńczalnik 

407635 THINNER KV wolny rozcieńczalnik 

Komptybilność poszczególnych powłok i rozcieńczalników wcześniej skonsultować z 
instruktorami Heliosa. 

Środek czyszcz ący : 

 Środki czyszczące Helios Uwagi 

407615 THINNER A   

Pozostałe: 

Koncentraty CC 

 

DANE PRODUKTU 
 

Typ roztwór nitrocelulozy 

Gęsto ść 0,80 - 0,84 kg/l 

Substancja stała (%) 1 - 4 % 

Wygląd ciecz 

Odcień według etanolu/ życzenia kupującego 
 

Grubo ść warstwy 

Zalecane nanoszenie suchym 
natryskiem 

50 - 90 g/m² 

Suszenie 

powietrze 20 ºC min. 30 minut 

szuszarka 30 - 40 ºC min. 15 minut 

Czasy i reżimy suszenia i / lub utwardzania zostaną określone 
szczegółowo w procedurze technologicznej. 

 
 
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. 
• Aby uzyskać jednolitą powłokę polecamy suchy 

natrysk. 
• Bejca ma tylko rolę dekoracyjną , więc 

polakierowanie jest obowiązkowe. 

 

NATRYSK POWIETRZNY 

 

Rozcieńczanie: nie jest konieczne do 

Rozcieńczalnik: 407615 THINNER A 

Średnica dyszy: 0,9 - 1,3 mm 

Ciśnienie 
wyjściowe: 

2 - 4 bar  

Środek 
czyszczący : 

407615 THINNER A 

 

 

NATRYSK AIRMIX 

 

Rozcieńczanie: nie jest konieczne 

Średnica dyszy: 0,15 - 0,2 mm 

Dodatkowe 
powietrze: 

1,5 - 2,5 bar 

Środek 
czyszczący : 

407615 THINNER A 

 
• Rozcieńczyć bezpośrednio przed użyciem i tylko 

w ilości, którą można zużyć. 

 SYSTEMY POWŁOK  
 

• Zaleca dalszą obróbkę z: 
• 443444 BIO IMPREGNOL ABL 
• 449158 BIO IMPREGNOL HOW 
• powłoki HIDROHEL 
• powłoki HELIODUR 
• W celu stosowania innych powłok, skonsultować 

się z serwisem technicznym. 
 
PRZECHOWYWANIE 

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

• Ochrona przed bezpośrednim światłem 
słonecznym. 

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. 

• Dane techniczne są zapisywane jako podstawa 
do stosowania wysokiej jakości materiałów. Dla 
każdego odchylenia od podanych parametrów, 
procedura technologiczna dla każdego 
użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu 
do możliwości zastosowania. Procedura 
technologiczna jest napisana przez technika 
aplikacji - instruktora i technologa 
poszczególnych działów. 

• System jakości ISO 9001. 
• Przechowywać lub dozować tylko w opakowaniu 

plastikowym, puszce lakierowanej lub 
opakowaniu ze stali nierdzewnej. 

 


