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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770++ 
 

          
          

Opis 

Wodorozcieńczalna bejca woskowa do drewna iglastego na bazie specjalnych syntetycznych barwników 
oraz wosku pszczelego do uzyskania powierzchni odpychających wodę,  w dotyku miękkich i jedwabistych 
oraz o wyraźnym pozytywowym obrazie bejcowania.  
 

Wszystkie odcienie barwy można nawzajem mieszać i w razie potrzeby rozjaśniać bezbarwną bejcą 
ADLER Positiv Plus Wachsbeize Farblos 11770. 
 

 

Zastosowanie 

Produkt specjalny do oszlifowanego, wyszczotkowanego, ociosanego, obrobionego zdzierakiem i 
ostruganego drewna iglastego, jak np. świerk lub jodła, gdy ma się uzyskać pozytywowy obraz bejcowania 
w jednym etapie pracy i po naniesieniu bejcy powierzchnia nie ma być już lakierowana. Idealny do boazerii 
na ściany i stropy oraz na mniej obciążone meble mieszkalne. Nie stosować do powierzchni siedzeń ani 
stołów. 
 

Przerabianie 

Wyszczotkowane, ociosane, obrobione zdzierakiem lub ostrugane powierzchnie bejcuje się bez dalszego 
przygotowania. Gładkie powierzchnie oszlifować papierem o granulacji 120. Korzystnie jest oszlifowane 
drewno zwilżyć wodą i po wyschnięciu oszlifować na gładko papierem o granulacji 150.  

Bogate w żywicę drewno iglaste jak sosna lub limba najpierw odżywiczyć (patrz Wytyczne dotyczące 
odżywiczania), a następnie oszlifować papierem o granulacji 120. 

Bejcę woskową ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770++ dobrze wymieszać przed i w czasie 
przerabiania. Bejcę nanosić równomiernie metodą natrysku (natrysk sprężonym powietrzem: wielkość 
dyszy 1,5 – 1,8 mm, ciśnienie natrysku 2,0 – 2,5 bar) lub szerokim miękkim pędzlem (do mniejszych 
powierzchni), tak by powierzchnie wydawały się lekko wilgotne.  

Czas schnięcia (temperatura pomieszczenia 20 °C): ok. 12 godzin, najlepiej przez noc. Obraz pozytywowy 
rozwija się w pierwszej fazie schnięcia (ok. 20 min), w czasie której nie wolno stosować suszenia 
wymuszonego.  

Wyschnięte powierzchnie szczotkuje się w kierunku słojów szczotką wygładzającą (kombinacja włókien ze 
skórą) lub agregatem maszynowym do szczotkowania do momentu uzyskania powierzchni o jedwabistym 
połysku i aksamitnych w dotyku. 

Lakierowanie nie jest możliwe.  

Woskowanie wyszczotkowanej powierzchni za pomocą wosku do natryskiwania ADLER Ceradur-
Spritzwachs 50711 lub wosku twardego ADLER Naturnah Hartwachs 96050 zwiększa ochronę 
powierzchni.  

Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie, by 
móc ocenić końcowy odcień barwy. Do jednego zamówienia należy stosować bejcę z tej samej 
partii.  
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Bejcy z pistoletu do natrysku lub bejcy zanieczyszczonej pyłem drzewnym nie wlewać z powrotem 
do pojemnika z oryginalną bejcą. 

Proszę przestrzegać naszych „Wytycznych do pracy przy bejcowaniu drewna“ oraz zaleceń podanych 
w Karcie Charakterystyki. 

 

Wydajność 
 
8 m

2
/l na pojedyncze naniesienie w zależności od kształtu bejcowanego elementu. 

 

Forma dostawy 
 
1 l, 5 l 
 

Przechowywanie 
 
W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed zamarzaniem. 
 

Trwałość 
 
1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 
 

Odcienie barwy 

Farblos bezbarwny 11770 

  

Fichte gedämpft świerk stłumiony 11771 

Fichte alt stary świerk 11772 

Bergfichte świerk górski 11773 

Fichte Lehm świerk gliniasty 11774 

Waldfichte świerk leśny 11775 

Fichte gekocht świerk warzony 11776 

Fichte gelaugt świerk wyługowany 11777 
 


