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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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Pullex Aqua Plus  53101 ff  

          
 

Popis výrobku Vodou riediteľná transparentná lazúra na ochranu dreva na 

báze akrylových a alkydových živíc pre domácich 

majstrov a remeselníkov. Svetlostále, mikronizované 

špeciálne pigmenty zaručujú vynikajúcu ochranu voči UV 

žiareniu.  

 

Zvláštne vlastnosti Je účinný proti zamodraniu a  proti drevokazným hubám. 

     

Oblasť použitia Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, napr. 

drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty 

apod. Vhodný tiež pre renovačné nátery na lazúry 

obsahujúce rozpúšťadlá. 

 

Spôsob aplikácie Natieranie (mäkký akrylový štetec), nie striekanie! 

 

Základný náter 1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff farebný (viď tech. 

list) na ochranu pre zamodraním, proti drevokazným 

hubám a hmyzu, na egalizáciu rozdielnej savosti a pre 

spevnenie drevných vlákien. Pridaním cca 20 % výrobku 

Pullex Aqua-Plus 53101 ff v zvolenom farebnom odtieni 

ku Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff farblos 

(bezfarebný) sa  zvýši ochrana voči UV žiareniu 

a dosiahne sa vzhľad obzvlášť zvýrazňujúci štruktúru 

dreva. Čas sušenia cca 4 hodiny. 

 

Krycí náter 2 x Pullex Aqua-Plus  farebný, neriedený. 

 Medzisušenie cca 8 hodín. 

 

 Vlastná farba dreva ovplyvňuje konečný farebný odtieň. 

Dva nátery musia byť prevedené vo farbe, aby sa zaistila 

dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom. Najlepšiu 

odolnosť vykazujú stredné farebné odtiene, priveľmi 

svetlé a priveľmi tmavé farebné odtiene by sa 

v extrémnych podmienkach nemali požívať. 

 

Ošetrujúci náter Ešte intaktné plochy očistiť od prachu a nečistôt a natrieť   

1–2 x výrobkom Pullex Aqua-Plus 53101 ff vo svetlejšom 

farebnom odtieni. 
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Renovačný náter Drevo poškodené poveternostnými vplyvmi  zbaviť  

drôtenou kefou starého a poškodeného náteru, prachu 

a nečistôt. Ďalší pracovný postup ako u nového náteru. 

 

Riedenie Vodou; v dodanom stave pripravené na použitie. 

 

Teplota spracovania Nie menej ako +10 °C. 

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota môžu čas 

sušenia badateľne predĺžiť. Pri spracovaní je nutné 

zabrániť priamemu slnečnému žiareniu. 

 

Čas sušenia Možnosť opätovného natierania po cca 8 hodinách. 
 

Pracovné náradie Ihneď po použití vyčistiť s  vodou. Zaschnuté zvyšky 

farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer Rote 

Krähe 95125. 

 

Výdatnosť 8 - 10 m
2
/l na 1 nános 

 

Balenie 750 ml, 2,5 l, 10 l 

 

Skladovanie Chladná miestnosť, ale bez mrazu 

 

Skladovateľnosť Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale 

 

Farebné odtiene vŕba (Weide)  53102   

 Dub (Eiche)  53103  

 Borovica (Kiefer) 53104  

 Smrekovec (Lärche) 53105  

 Orech (Nuss)  53110 

 Palisander (Palisander) 53111 

 Kastanie (gaštan) 53115 

 

Všetky farebné odtiene sa môžu medzi sebou miešať. 

Okrem toho sú k dispozícii základné farebné odtiene 

Basisfarbton farblos W20 51513 a W30  53101 

k tieňovaniu podľa ADLER Holzfarbtonfarbe edície 21 

Living wood. 

 

Konečný farebný odtieň závisí od farebného odtieňa 

lazúry, množstva nánosu a vlastnej farby podkladu. Preto 

sa odporúča skúška na originálnom podklade. 

  

Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte Kartou bezpečnostných údajov a predpisy 

k použitiu prostriedkov na ochranu dreva! 

   

  


