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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 Fenster-Lasur 50413  

         

 

 

 

 

         

 

 

Popis výrobku Renovačná bezaromatická lazúra s obsahom rozpúšťadiel 

na báze vysokocenných alkydových živíc pre domácich 

remeselníkov a remeselné použitie. Špeciálne pigmenty 

a UV filter zaručujú dlhodobú ochranu voči 

poveternostným vplyvom.  

 Neobsahuje biocídy, v spojení s Pullex Renovier-Grund  

50236 ff chráni pred zamodraním (B), proti drevokazným 

hubám(P) a voči napadnutiu hmyzom ( Iv).  

  

Oblasť použitia Na renováciu rozmerovo stabilných a čiastočne 

nestabilných drevených výrobkov v exteriéri, napr. okná, 

dvere, okenice, garážové brány. 

   

Spôsob aplikácie Natieranie štetcom 

 

Ošetrenie podkladu Odstrániť staré zvyšky farieb (ADLER Farbabziehschaber 

96422), dobre priľnuté staré nátery prebrúsiť najprv 

brúsnym papierom zrnitosťou 60, dobrúsiť zrnitosťou 120. 

 

Základný náter ihličnaté dreviny: 

 1x Pullex Renovier-Grund  50236 (pozri technický list), 

sušenie 12 hodín. 

 

 listnaté dreviny: 

 namiešať farebný odtieň Pullex Plus-Lasur50236 ff podľa 

pôvodného; u pórovitých drevín ako dub sa musí počítať 

so skrátenými intervalmi renovácií. 

 Vysoká vlhkosť vzduchu  príp. nízke teploty môžu čas 

sušenia výrazne predĺžiť.  

 U exotických drevín ako napr. iroko sa musí počítať 

s dlhším časom sušenia. 

 

Vrchný náter ihličnaté dreviny 

 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 v zvolenom farebnom 

odtieni. 

 

 

 listnaté dreviny: 
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Pokračovanie  
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 2x Pullex Fenster-Lasur 50413 v odtieni „Natur für 

Laubhölzer“ 

 Medzisušenie cca 6 hodín 

 Vysoká vlhkosť vzduchu  príp. nízke teploty môžu čas 

sušenia výrazne predĺžiť. 

  

Riedenie Dodávané balenie je pripravené na spracovanie.  

 

Čas sušenia Pretierateľný po cca 6 hodinách.  
(teplota miestnosti 20 °C) 

 

Teplota spracovania Najmenej +5°C 

a objektová teplota  

 

Pracovné náradie Ihneď po použití vyčistiť s výrobkom ADLER Adlerol 

80301. 

 

Výdatnosť 8-10 m
2
/l na 1 nános 

 

Balenie 750 ml, 2,5 l 

 

Farebné odtiene W 30 50413 k výrobe iných farebných odtieňov podľa 

ADLER Holzfarbtonkarte  edície 21 Living Wood 

 

Skladovateľnosť Minimálne 5 rokov v originálne uzavretých obaloch  

 Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej 

nádoby, aby sa zabránilo želatinácii/tvorbe kože. 

  

Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov a smernice 

k použitiu prostriedkov na ochranu dreva! 

 U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi 

výrobkami, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia. Mokré 

handry nasiaknuté s Pullex Fenster-Lasur 50413 nechajte 

schnúť rozprestreté. Je nutné uchovávanie v uzavretých 

nádobách alebo vo vode. 

 


