
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Bejcę weber FM361 nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą. 
Rekomendujemy malowanie pędzlem, daje to możliwość uzyskania 
charakterystycznych smug imitujących naturalne bejcowane drewno. 
Możliwa jest także aplikacja przy użyciu wałka malarskiego. Bejca daje 
półprzezroczystą powłokę, intensywność koloru zależy od sposobu 
malowania i ilości nakładanych warstw. Drugą warstwę nakładać po 
2 - 4 godzin od nałożenia pierwszej. Nadmiar świeżo nałożonej bejcy 
można zebrać delikatnie gąbką lub tamponem bawełnianym (tzw 
"przecierka") uzyskując w ten sposób efekt starzenia.
 
 
 
 

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i schnięcia bejcy temperatura otoczenia i pod-
łoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną 
powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia. W trakcie prowadzenia 

OPIS PRODUKTU

Bejca akrylowa weber FM361 jest fabrycznie barwionym pro-
duktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do użycia. Bejca 
jest powłoką półprzezroczystą, intensywność koloru zależy od 
sposobu malowania i ilości nakładanych warstw. Produkt oparty 
jest o środek wiążący na bazie żywic akrylowych. Użyte w bejcy 
surowce gwarantują gotowej powłoce malarskiej wysoką 
trwałość.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ochrona i barwne wykończenie elementów imitujących ele-
menty drewniane lub mur z cegły wykonanych z tynku weber 
TD327. Bejca może być również aplikowana na prefabrykowa-
ne panele imitujące deskę elewacyjną weber.pan wood, a także 
na elementy imtujące deskę elewacyjną wykonane z mineral-
nych mas szpachlowych. Może być stosowana na zewnątrz, 
jak i w pomieszczeniach. Bejca akrylowa weber FM361 jest 
komponentem systemu ociepleniowego weber.therm DECOR.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od za-
nieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, 
mleczko cementowe, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone 
przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgo-
cenia z innych przyczyn.
 
Uwaga! 
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, 
świeże podłoża mineralne należy zagruntować płynem gruntu-
jącym weber PG212. 
 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bejca akrylowa weber FM361 jest dostarczana w postaci go-
towej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając 
mieszadła elektrycznego.

   

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Czas wysychania powłoki w 
temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności 
względnej powietrza (55 ± 5) %:

• pierwsza warstwa 2-4 godzin 
• druga warstwa 6 godzin

   

 
Termin przydatności do użycia:  12 miesięcy

Kolorystyka 10 kolorów wg kolornika weber 

Systemy weber.therm DECOR

Dokument odniesienia AT-15-8629/2011 + aneks nr 3 
 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

• wykończenie satynowe (lekki połysk)

• odporna na działanie agresywnego środo-
wiska atmosferycznego

• wierne oddanie naturalnych kolorów 
drewna i starej cegły

• gotowa do użycia, dostępna w 10 kolo-
rach
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weber FM361

Bejca akrylowa

• wiadro 5 kg
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weber FM361

prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bez-
pośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas 
całkowitego schnięcia bejcy w warunkach wysokiej wilgotności 
względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

ZUŻYCIE

Zużycie (zależy od stopnia chropowatości podłoża):

• malowanie jednokrotne - 0,20 kg/m²

• malowanie dwukrotne - 0,35 kg/m² 
 

OPAKOWANIA

wiadro 5 kg 
 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Bejcę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach. Bejca akrylowa weber FM361 zachowuje 
swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować 
w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi 
temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu 
farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia 
oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku 
dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. 
Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu 
ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB 
nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny 
zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. 
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub 
skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z 
ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześ-
niejsze.

Bejca akrylowa


