
Antique Design
Bejce reaktywne na bazie wody do uzyskania efektu 

antycznego



Wodne reagenty antyczne firmy Renner Italia nadają drewnianym przedmiotom nie-
powtarzalnego stylu retro. To innowacyjne produkty, które wchodzą w dialog z przeszłością. 
Stworzone by nadać charakteru każdej przestrzeni, bejce reaktywne gamy Antique Design 
proponują nieskończoną ilość modnych odcieni. 
Odczynniki Antique Design zostały opracowane w celu wspierania kreatywności 
tych, którzy projektują i produkują zarówno meble, jak i podłogi o wysokich walorach 
estetycznych. Ta gama została stworzona z myślą o architektach, projektantach wnętrz, rze-
mieślnikach, parkieciarzach i technikach.

Te wodne produkty uszlachetniają wszelkiego rodzaju drewno, poprawiają jego natu-
ralny wygląd i podkreślają rysunek drewna. W przeciwieństwie do tradycyjnych bejc i 
klasycznych pigmentów, produkty Antique Design wyraźnie podkreślają trójwymiarowość 
drewna, tworząc unikalne efekty i niekończące się, chromatyczne pofalowania, wzmacniając 
niepowtarzalność indywidualnych projektów od strony kolorystycznej.

Antique Design
Prestiżowe produkty
W stylu vintage

Gra koloru z 
trójwymiarowością 
materii
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• Przekształcają nowe drewno w przedmiot o wyjątkowym stylu retro
• Podkreślają naturalny wygląd drewna
• Tworzą trójwymiarowe efekty, których nie można osiągnąć przy użyciu tradycyjnych bejc
• Charakteryzują się wyjątkowością tworzonych efektów chromatycznych
• Nie zmieniają koloru, nawet przy braku zastosowania izolatorów
• Można je pokrywać zarówno produktami na bazie wody, jak i akrylami na bazie rozpu-

szczalnika
• Są idealne do wnętrz
• Są odpowiednie do wszystkich rodzajów drewna 

Cechy Produktów 
Antique Design

Cykle lakiernicze Antique Design są odpowiednie do różnego rodzaju drewna. W celu 
łatwego dobrania najbardziej odpowiedniego systemu lakierniczego, instrukcja została 
podzielona na dwie makro kategorie typów drewna: na te, które zawierają taniny (natural-
ne substancje organiczne znajdujące się w niektórych gatunkach roślin) i na te, które ich 
nie zawierają. 

Rodzaje drewna

dąb, kasztan, orzech, wiąz, akacja itp. sosna, jodła, jesion, wiśnia, tanganica, buk itp.

Drewno naturalnie bogate w taniny Drewno bez zawartości tanin
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Formuły Antique Design reagują bezpośrednio z taninami zawartymi w drewnie, tworząc unikalne odcienie i efekty, a także nadając wyra-
finowanego stylu vintage.

• Aby podkreślić naturę drewna, zaleca się naniesienie dwóch warstw oleju YS M009, katalizowanego w 5% YC M403
• Odczynniki Antique Design mogą być pokrywane lakierami na bazie wody z linii do parkietów Solid, produktami na bazie wody z linii 

Aquaris, a także akrylami na bazie rozpuszczalnika. W ostatnim przypadku wskazane jest staranne wybranie tylko tych produktów, które 
zachowują naturalny efekt końcowy.

Cykl antyczny dla drewna 
bogatego w taniny

Możliwość pokrywania innymi lakierami

TY M113 / Bejce reaktywne

KY M11X / Stabilizator

Do aplikacji bezpośrednio na surowe drewno

Blokują rozwój reakcji chemicznej między bejcą a taninami. Stabilizują kolor do późniejszego pokrycia innym lakierem.

Aplikacja: natrysk konwencjonalny, pędzel

Aplikacja: natrysk konwencjonalny, pędzel

TY M113 T62 odcień zielono - niebieski

TY M113 T80 odcień szaro - niebieski

KY M116 odcień szaro - zielony

KY M119 odcień brunatno – czerwony 
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W przypadku drewna niezawierającego tanin, zastosowanie specjalnego primera na bazie wody AY M113 sprawi, że drewno będzie rea-
gowało z innymi produktami z serii Antique Design, zachowując się tak jak w przypadku drewna bogatego w taniny.

Cykl antyczny do drewna bez 
zawartości tanin:

• Aby podkreślić naturę drewna, zaleca się naniesienie dwóch warstw oleju YS M009, katalizowanego w 5% YC M403
• Odczynniki Antique Design mogą być pokrywwane lakierami na bazie wody z linii do parkietów Solid, produktami na bazie wody z linii 

Aquaris, a także akrylami na bazie rozpuszczalnika. W ostatnim przypadku wskazane jest staranne wybranie tylko tych produktów, które 
zachowują naturalny efekt końcowy.

Możliwość pokrywania innymi lakierami

AY M113 / Primer aktywujący
Do aplikacji bezpośrednio na surowym drewnie, uprzednio szczotkowanym lub piaskowanym. 
Aplikacja: natrysk konwencjonalny, pędzel

KY M11X / Stabilizator
Blokuje dalszy przebieg reakcji chemicznej między bejcą a taninami. Stabilizują kolor do późniejszego pokrycia innym lakierem.

Aplikacja: natrysk konwencjonalny, pędzel

KY M116 odcień szaro - zielony

KY M119 odcień brunatno – czerwony

TY M113 / Bejce reaktywne
Do aplikacji bezpośrednio na primer AY M113

Aplikacja: natrysk konwencjonalny, pędzel

TY M113 T62 odcień zielono - niebieski

TY M113 T80 odcień szaro - niebieski
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Focus

Dla idealnego rezultatu

Aby wzmocnić antyczny efekt, można zastosować postarzacz KG M121.
Jest to płynna formuła o wysokim stężeniu białych pigmentów, którą należy rozcieńczać 
zgodnie ze specyficznymi potrzebami w celu uzyskania różnych odcieni postarzenia.
Jest łatwy w użyciu i można go nanosić bezpośrednio na bejcę reaktywną, jak i na surowe 
drewno.  
W przeciwieństwie do tradycyjnych patyn, nie wymaga aplikacji podkładu, co przyspiesza 
procesy produkcyjne. Dzięki swojej formule można go łatwo usunąć przy pomocy włókni-
ny, co upraszcza fazę szlifowania. Przypomina efekt bielonej patyny. Można go również 
mieszać z tradycyjnymi pigmentami, aby uzyskać pożądane odcienie.

Naturalny wygląd 
postarzanego drewna
KG M121

• Efekty kolorystyczne mogą się różnić w zależności od rodzaju drewna, metod aplikacji, 
czasów schnięcia reagentów Antique Design, ilości i zastosowanego stabilizatora oraz 
jego możliwego rozcieńczenia

Wskazane jest przeprowadzenie wstępnych testów, aby upewnić się, że końcowy wynik jest 
pożądany
• Nie mieszać produktów. Rozcieńczyć tylko wodą destylowaną w celu uzyskania różnych 

odcieni kolorów
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RENNER POLSKA Sp. z o.o.
04-769 WARSZAWA

ul. Cylichowska 13/15
tel/fax: +48 22 615 27 51

zamowienia@renneritalia.com
rennerpolska.com

www.renneritalia.com
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