
 

  

 

 

 
 

 

 

Decor Beitz 
Морилка по дереву 

 
 Насичений колір 

 Контрастний візерунок деревини 

 Відмінно вбирається в деревину 

 Тонування за каталогом WoodColor 

 

   

        
 

Опис 

Властивості Водорозріджувана морилка (бейц) на акрилатній основі. Використовується для надання кольору 

дерев'яним поверхням під час внутрішніх робіт. Не вкриває поверхню, як фарба, а утворює прозоре 
кольорове покриття, крізь яке видна структура деревини.  
 

 Відмінно вбирається. 
 Робить візерунок деревини більш контрастним і виразним. 
 Має насиченість і яскравість кольору. 

 Тонується в системі ESKAROCOLOR за каталогом WoodColor. 
 
Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа A/e) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті 

<130 г/л. 

Призначення Застосовується для обробки дерев'яної обшивки стін та стель, дверей, підлог, плінтусів, елементів 
меблів та інших внутрішніх дерев'яних поверхонь. Для додання поверхні більшої міцності її можна 

покривати воском або лаком для дерева (Kabinet Lakk, Mööblilakk). Після тонування підлоги, сходів 
тощо необхідно обробити поверхню лаком, стійким до стирання (Parketilakk, Marine Lakk ТМ Eskaro). 
Для обробки поверхонь, які пофарбовані морилкою, можна використовувати акрилові, алкідні або 

нітроцелюлозні лаки. Необхідно попередньо перевірити сумісність лаку з обробленою поверхнею. 

Типи поверхонь Дерев'яні поверхні всередині приміщень. Використовується для всіх порід деревини. 

Стандарти якості  ЛОС (леткі органічні сполуки) – вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 
2004/42/CЄ. 

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю  довкілля, охорони 
здоров'я та безпеки праці відповідно до стандартів ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 і OHSAS 
18001: 2007. 

Технічні характеристики 



 

 

Підготовка поверхні 

перед фарбуванням 

Оброблювана поверхня має бути чистою та сухою (вологість нижче ніж 20%). Нову дерев'яну 

поверхню відшліфувати, пил від шліфування видалити. Раніше лаковану або пофарбовану поверхню 
очистити до чистого дерева. Поверхні, до остаточної обробки яких пред'являються особливо високі 
вимоги (наприклад, деталі меблів), рекомендуємо попередньо змочити водою для підняття ворсу. 

Після висихання обробити дрібнозернистим наждачним папером (№220 або №240) пил ретельно 
видалити. 

Нанесення Бейц, якщо потрібно, розбавити водою та ретельно перемішати. Перемішувати також під час 
нанесення. Наносити губкою (тампоном), пензлем або розпилювачем в один шар. Щоб уникнути 

різниці у відтінку, рекомендуємо наносити морилку на виріб без перерв від початку до кінця вздовж 
волокон деревини, а оброблюючи великі панельні поверхні – обробляти кілька дощок за раз 
розрідженим засобом (до 1:1). Уникати нанесення товстих шарів морилки, не допускати підтікання. 

Після нанесення, не чекаючи висихання, ганчіркою або губкою стерти засіб так, щоб поверхня 
залишилася практично сухою. Для отримання світлішого відтінку морилку розбавити водою. Для більш 
насиченого відтінку обробити поверхню повторно після висихання першого шару. 

Увага! Для перевірки відтінку провести пробне фарбування на окремій дошці. Остаточний колір 
покриття залежить від породи, твердості та початкового кольору дерева, а також від кількості шарів. 
Перед нанесенням наступного шару морилки та перед подальшою обробкою мореної поверхні 

рекомендується легке шліфування дрібнозернистим наждаковим папером для видалення ворсу, який 
піднявся. Подальше лакування мореної поверхні виконувати після її повного висихання (не менше ніж 
6 годин за 20°С). Морилку наносити за температури повітря та оброблюваної поверхні не нижче ніж 

+10°С і не вище ніж 28°С та відносної вологості повітря не вище ніж 80%. Не рекомендується 
проводити фарбування за умов прямого сонячного світла, на протягів та в запорошеному приміщенні. 

Догляд за пофарбованою 

поверхнею 

Догляд за мореною та лакованою поверхнею здійснювати залежно від типу покривного лаку. Морені 

поверхні з обережністю очищати вологою губкою або ганчіркою не раніше, ніж через 3 тижні після 
нанесення морилки. Не використовуйте абразивні мийні засоби, а також жорсткі губки та щітки.  

Колір, тонування Безбарвний. Застосовується тільки тонованим у системі Eskarocolor за каталогом WoodColor. 

Витрата 8-16 м²/л. 

Розріджувач Вода. 

Час висихання Від пилу – 0,5 години, до нанесення другого шару або до лакування – не менше 6 годин за 20°С та 
відносній вологості повітря 80%. 

Робочі інструменти  Губка (тампон), пензель (флейцовий 2– 4" зі змішаним ворсом або синтетичний), безповітряний 
розпилювач (сопло 0,013 – 0,017"). 

Очищення інструментів Після закінчення робіт інструменти вимити водою. 

Склад Акрилатна дисперсія, функціональні добавки, вода. 

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійкий під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати в непошкодженій оригінальній упаковці в прохолодному, захищеному від морозу місці за 

температури не нижче ніж +5°C і не вище ніж +35°C. 

Засоби безпеки  Зберігати в недоступному для дітей місці. Містить 2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-діол, 2-Метил-5-
хлор-(2Н)-ізотіазол-3-он із 2-метил-(2Н)-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію. Під час 
роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Не допускати потрапляння в довкілля. Уникати необґрунтованого ризику. 
Для очищення забрудненої продуктом поверхні та предметів використовувати воду. Упаковку, 
звичайні сухі та рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством. 

Щільність 1,1 кг/л. 

Об’єм/маса 0,7 л – 2,7 л 


