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WODOROZCIENCZALNA BEJCA

OLI-AQUA BEIZE EASY MIX  

  
          Homepage  QR-Code scannen www.oli-lacke.de

Dystrybutor

OLI-AQUA BEIZE EASY MIX
WODOROZCIENCZALNA BEJCA, MODUŁOWA DO INDYWIDU-
ALNEGO TWORZENIA BEJC NA MIEJSCU.

• 1 bejca bazowa i 4 koncentraty bejc pozwalają na uzyskanie indywidual-
nych kolorów na drewnie

• Do stosowania na drewnie miękkim i twardym  o grubych i drobnych 
porach

• Doskonały efekt egalizujący lub rustykalny
•  Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do 

lakierowania lakierami wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi 
OLI-CRYL   

Kolory:  OLI-AQUA EASY MIX Bejca bazowa  – bezbarwna
  OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – wenge
  OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – dąb rustykalny
  OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – mahoń
  OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – orzech
Wielkość opakowań: 5 l bejca bazowa, 1 l koncentrat bejcy

OLI-AQUA BEIZE EASY MIX 

Wodorozcieńczalny kompaktowy system mieszania bejc 
tworzą cztery koncentraty bejc i jedna bezbarwna bejca 
bazowa. System pozwala łatwo i szybko uzyskać w szerokim 
zakresie wszystkie indywidualne odcienie do barwienia 
drewna.  Bejce serii OLI-AQUA EASY MIX polecane są 
do barwienia wszystkich popularnych gatunków; zarówno 
do drewna o drobnych i grubych porach oraz do drewna 
miękkiego jak  i twardego. W zależności od intensywności 
mieszaniny oraz metody aplikacji można uzyskać doskonały 
efekt egalizujący lub bardziej wyrazisty rustykalny. 
Do nakładania natryskiem lub pędzlem.

Technisches Datenblatt
QR-Code scannen



UWAGI PRZY STOSOWANIU:
• Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20 º C i 50% 

wilgotności wzgl. powietrza. 
• Przed użyciem zawartość opakowania dobrze wymieszać! 
• Wszystkie elementy urządzenia natryskowego powinny być 

wykonane ze stali szlachetnej.
• Pistolet do natrysku natychmiast po użyciu czyścić wodą.
• Nie stosować przy temperaturze poniżej +15oC.
• Polecana do wszystkich popularnych miękkich i twardych 

gatunków drewna wewnątrz pomieszczeń jak np. buk, dąb, świerk 
lub lipa.

• Przy bejcowaniu metodą zanurzeniową, szczególnie przy 
drewnach miękkich i buku zaleca się dodać ok.10% OLI-AQUA 
PRIME 15.81.

• Odcień bejcy zależy od rodzaju drewna, szlifowania i metody 
nanoszenia. Zaleca się przeprowadzenie próbnego bejcowania/ 
lakierowania. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  
• Powierzchnie powinny być suche, gruntownie oczyszczone, bez 

śladów olejów, wosków, smarów, silikonu i pyłu  szlifierskiego.
• Stopniowane szlifowanie drewna granulacją 150/180. Im 

drobniejszy szlif tym gładsza powierzchnia drewna. 

POSTĘPOWANIE:  
a) Nanoszenie natryskiem bez rozprowadzania:

Szczególnie polecana do stosowania na liściaste gatunki drewna o 
drobnych porach np. buk, klon, wiśnia lub na chłonne gatunki drewna 
iglastego np. sosna i świerk.
Nanieść równomiernie krzyżowo do uzyskania wilgotnej ale nie 
mokrej powierzchni pistoletem kubkowym ( dysza: 1,2 mm. – 1,5 
mm. , ciśnienie ok. 2 bar). Nadmiaru bejcy nie rozprowadzać. 
Wielokrotne nanoszenie niewielkiej ilości bejcy natryskiem daje 
szczególnie wyrównany kolor.

b) Nanoszenie natryskiem z rozprowadzaniem:
Szczególnie polecana do stosowania na gatunki o grubych porach 
drewna miękkiego i twardego np. dąb, jesion, klon, mahoń.
Bejcę nanieść w jednym przejściu do pełnego nasycenia powierzchni 
pistoletem kubkowym ( dysza: 1,5 mm. – 2,0 mm., ciśnienie ok. 2 
bar). Po 1-2 minutach nadmiar bejcy rozprowadzić szerokim pędzlem 
rozpoczynając najpierw w poprzek rysunku drewna a następnie 
wzdłuż. Pędzel często wycierać szmatką w celu eliminowania 
zebranego nim nadmiaru bejcy. Pozwala to uzyskać rustykalny efekt 
kolorowania.

c) Nanoszenie pędzlem z rozprowadzaniem:
Bejcę nanieść płaskim pędzlem równomiernie, szybko i obficie 
zaczynając od krawędzi, nakładając na powierzchnię  wzdłuż 
usłojenia drewna , następnie w poprzek i jeszcze raz wzdłuż . Po 1-2 
minutach nadmiar bejcy rozprowadzić szerokim pędzlem zgodnie 
z rysunkiem drewna. Pędzel często wycierać szmatką w celu 
eliminowania zebranego nim nadmiaru bejcy.

Czas schnięcia:
Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do 
lakierowania lakierami wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi OLI-
CRYL.   

Składniki:
Wenge
Kolor bazowy

Składniki:
Orzech
Kolor bazowy

Składniki:
Dąb rustykalny
Kolor bazowy

Składniki:
Mahoń
Kolor bazowy

Składniki:
63% Mahoń
37% Wenge

Składniki:
23% Dąb rust.
  1% Mahoń
  1% Orzech
75% Bezbarwna

Składniki:
  1% Dąb rust.
  2% Mahoń
  2% Orzech
95% Bezbarwna

Składniki:
Wenge
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
Orzech
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
Dąb rustykalny 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
Mahoń 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
13% Dąb rust.
  4% Mahoń
18% Orzech
15% Wenge
50% Bezbarwna

Składniki:
  1% Dąb rust.
  2% Orzech
97% Bezbarwna

Składniki:
21% Dąb rust.
  1% Mahoń
14% Orzech
64% Bezbarwna

Składniki:
Wenge 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
Orzech
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
Dąb rustykalny
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
Mahoń 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
  3% Dąb rust.
  1% Orzech
96% Bezbarwna

Składniki:
10% Dąb rust.
41% Mahoń
22% Orzech
27% Bezbarwna

Składniki:
24% Dąb rust.
19% Mahoń
18% Orzech
  8% Wenge
31% Bezbarwna


