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Bejdser med liv og farver
Engang var bejdser brune. Nu fås Herdin Bejdse i op til 49 forskellige farver og nuancer
I modsætning til maling
bygger indfarvning med
bejdse på samspillet mellem
træets overflade og bejdsen.
Bejdsen trænger ind i træet
og efterlader en transparent
toning af overfladen, som
forstærker træets naturlige
åretegning og struktur. Kort
sagt: Bejdse fremhæver, hvad

maling skjuler. Det store
udvalg – om ikke det største
– i Bejdser finder man i dag
fra den svenske producent
Herdin. Tre forskellige typer
bejdser med tilsammen 49
farver udgør denne helt åbenbare forskel, som ikke mindst
fagfolk har øje for.

Ægte Bejdse
fås som pulver i breve, der
indeholder opløselige farvestoffer i stedet for pigment.
Bejdsen fremhæver træets
særlige karakter og påvirkes
af dets struktur, hårdhed og
farve. Derfor findes der også
specielle nuancer til træ fra eg,
birk og fyr. Herdins Ægte
Bejdse, fra samme brev, kan
opløses i vand eller sprit
og er ideel til behandling
af ubehandlede indendørs
møbler og genstande af træ.
Oliebejdse
Her er der tale om en pigmenteret olie, som giver en
naturlig, jævn nuance uden
synlige overgange og med
silkemat overflade. Den er let
at påføre og bliver jævn selv på
store flader. Herdins Oliebejdse er ideel til bl.a. ubehandlede indendørs møbler,
paneler, lister og gulve.

Herdins ægte Bejdse fremhæver træets naturlige årer og mønstre i
modsætning til maling.

Lakbejdse
Herdins Lakbejdse er en
færdigblandet bejdse med lak,
der både giver farve og beskytter overfladen mod lettere
slitage. Den tørrer hurtigt og
efterlader en smuk og fyldig
nuance med halvblank overflade. Lakbejdsen bruges ved
allerede behandlede overflader
på møbler og mindre genstande af træ.
Bejdselak
Herdins Bejdselak er en
speciallak til de bejdsede
overflader. Lakken giver en
meget slidstærk og robust
overflade og kan bruges oven
på, ægte bejdse, oliebejdse og
lakbejdse.
Bejdser fra Herdin fås hos
en række farvehandlere, byggemarkeder og i trælasthandel
m.fl.
Nærmeste forhandler anvises af Skovgaard & Frydensberg på www.skovfryd.dk eller
tlf. 36 75 32 22.
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