
 

 

Antik Wischbeize 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Kombinacja specjalnych olejów i drobno rozproszonych, szczególnie światłotrwałych 

pigmentów w rozcieńczalnikach. Antik Wischbeize to specjalna bejca, której odcień 
każdorazowo jest dopasowywany do odcienia starzenia się danego mebla. Nie jest bejcą 
uniwersalną.  
Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                              
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Może być stosowana tylko na elementach wyposażenia wnętrz salonu i sypialni, a także 

hoteli i restauracji. Antik Wischbeize nadaje się szczególnie do profilowanych części                    
z dębu, orzecha włoskiego, wiśni, świerku i sosny.  

 Uwaga: Antik Wischbeize nie nadaje się do stosowania na całej powierzchni. Nie używać 
do drewna stosowanego na zewnątrz! 

 
Podłoże: Powierzchnie drewna już zabejcowane i zagruntowane w podstawowym odcieniu.                         

Do bejcowania odpowiednie są, w zależności od rodzaju drewna, bejce KKB, Edelholz, 
Natureffekt PS lub Positiv Holzeffekt. Nie używać bejc lakierowych Rustikal Lackbeizen,      
ponieważ efekt rustykalny działa zaburzająco.  

 Do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego nadają się wszystkie lakiery                         
rozcieńczalnikowe Rosner 2K (np. RoCryl HS lub lakiery z naszej serii DuoCryl). 

 
Aplikacja:  Na zabejcowaną, wstępnie zagruntowaną, wyszlifowaną i starannie odkurzoną                           

powierzchnię Antik Wischbeize nakładać grubo pędzlem lub szmatką tylko tam, gdzie jest                
to konieczne (tzn. wzdłuż profili, na krawędziach i narożach, we frezowanych miejscach,                     
w tunelach itp.) Po dobrym wyschnięciu bejcy (ok. 2-3 godziny) czyścić miękką szmatką, 
nasączoną rozcieńczalnikiem Verdünnung Nr 60, przecierać do osiągnięcia pożądanego 
efektu. W zależności od tego, jak bardzo tkanina została nasączona, bejca jest usuwana                    
w większym lub mniejszym stopniu. Po uzyskaniu efektu końcowego, polakierować. 

 
Rozcieńczalnik: Antik Wischbeize jest dostarczana jako produkt gotowy do użycia i nie powinna być                       

rozcieńczana. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane. Do ewentualnego                          
rozjaśnienia można dodać rozcieńczalnik Nr 60. Inne rozcieńczalniki, zwłaszcza                             
rozcieńczalniki nitro, nie są odpowiednie. 

  
Wydajność: ok. 5-10 m²/l; uzależnione od pożądanego efektu. 
 
Czas schnięcia: Wprawdzie powierzchnia bejcowana Antik Wischbeize może być wycierana                          

natychmiast, wskazane jest jednakże pozostawienie zabejcowanej powierzchni przez 2-3 
godziny do wyschnięcia.  

Gruntowanie  
i lakierowanie:  Do gruntowania i lakierowania końcowego nadają się wszystkie lakiery rozcieńczalnikowe 

Rosner 2K (np. RoCryl HS lub lakiery z naszej serii DuoCryl). 
 
Czyszczenie urządzeń: Użyte urządzenia można czyścić zmywaczem Waschlöser Nr 52 i zmywaczem do pędzli 
 i urządzeń PUG Pinsel-  u. Gerätereiniger 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Antik Wischbeize może być przechowywana                    

min. rok. 
 

Prosimy odwrócić kartkę! 
 
 



 

 

Antik Wischbeize 
Informacje techniczne 

 
Szczególne wskazówki: - Antik-Wischbeize ma tendencje do osiadania na dnie i powinna być dobrze wymieszana 

przed i w trakcie aplikacji.  
 - Przed rozpoczęciem bejcowania należy przeprowadzić próbę bejcowania na drewnie,                
które ma być użyte. Drewno jest produktem naturalnym i może różnie reagować                                  
i wykazywać różnice kolorystyczne w zależności od materiału i obszaru uprawy drzew.  

 - Należy zawsze przechowywać wzornik bejcy. 
 - W przypadku większych prac, należy zwracać uwagę, aby bejca pochodziła z jednej partii. 
Jeżeli ilość nie jest wystarczająca, poszczególne partie muszą zostać wymieszane przed 
aplikacją. W przypadku nowego pojemnika należy ponownie wykonać bejcowanie próbne.  

 - Odcień drewna i bejcy może z czasem ulec zmianie pod wpływem światła słonecznego. 
 
Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 

produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                    
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.                   
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                 
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także                            
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                          
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                             
i płatności. 

 
 Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 
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