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Adler Česko s.r.o., Zaoralova 2058/5, CZ-628 00 Brno 
 Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.adlercesko.cz 

 
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití 
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a 
stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

 
 

 
 

ADLER Protector-Plus 96345 
 

        

  

 
 
 

         

 

Popis produktu Bezbarvá impregnační lazura na bázi nanotechnologií pro 
průmysl a řemeslo na dřevo v exteriéru s velmi dobrou 
hydrofóbií. S vynikající penetrační schopností a obzvlášť 
vysoce účinnými UV absorbenty. 
 
Účinný proti modrání a napadení plísněmi.  

Oblasti použití Pro rozměrově nestálé dřevěné díly z jehličnatého dřeva 
v exteriéru. 
Proces zešednutí bude výrazně zpomalen, ale nebude mu 
trvale zabráněno. 
 

Způsob nanášení Máčení, natírání, postřik (postřik zahradní stříkačkou a 
bezpečnostní výbavou) 
 

Nový nástřik 2 x ADLER Protector Plus 96345 
Pokud je požadována dodatečná ochrana proti plísním a 
škůdcům, natřete surové dřevo nejdříve produktem Pullex 
Imprägnier-Grund 50208 a násl. (viz. technický list). 
 

Nástřik pro péči 
 

Při slábnoucí hydrofóbii 
Pro oživení 1x produkt ADLER Protector Plus 96345. 
 

Renovační nástřik 
 

Zvětralé plochy obrousit na syrové dřevo a 2x natřít 
produktem ADLER Protector Plus 96345. 
 

Ředidlo Produkt je připraven ke zpracování. 
 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20 °C) 

Cca. 12 hodin. 
Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou dobu 
schnutí výrazně prodloužit. 
 

Pracovní nástroje Ihned po použití vyčistěte prostředkem ADLER Adlerol 
80301. 
 

Vydatnost (na nátěr) 

 

Trvanlivost 
 

8 – 10 m²/l 
 
Minimálně 3 roky v originálně uzavřeném obalu.  

Velikosti balení 
 

5 l, 25 l  

Barevný tón bezbarvý 
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Bezpečnostní a technické údaje 
 

Dbejte prosím pokynů v bezpečnostním listě! 
 
Hadry, které jsou nasáté oxidačně schnoucím produktem 
mohou způsobit nebezpečí samovznícení! Mokré hadry 
nasáknuté produktem ADLER Protector Plus 96345 
nechejte rozprostřené vysušit. Nutné je jejich uskladnění 
v kovových nádobách, příp. ve vodě. 

 
 


