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Pullex High-Tech  50460 a násl. 
 

         

 

 

 

 

         

 

Popis výrobku Lazura na dřevo s obsahem rozpouštědel, bez aromátů, 
vhodná pro oblast DIY a řemeslo pro použití v exteriéru.  
Kombinace vysoce kvalitních alkydových pryskyřic umožňuje 
vysoký obsah sušiny při současně nízké viskozitě.  Velmi 
dobrá schopnost průniku do dřevěného podkladu.  
Vysoce kvalitní filtry proti UV-záření zaručují dlouhodobou 
ochranu proti povětrnostním vlivům.   
 

Zvláštní vlastnosti Nátěr je chráněn proti modrání a napadení plísněmi. 
 

Oblasti použití Rozměrově nestálé dřevěné díly v exteriéru, jako jsou 
dřevěné domy, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny atd. 
 
Na dřevech listnatých stromů s hlubokými póry, jako např. 
dub, se musí počítat se zkrácenými renovačními intervaly  
 
Na exotických dřevech (jako iroko) se musí počítat s delší 
dobou schnutí. 
 

Způsob nanášení Natírat, nestříkat! 
 

Nový nátěr 2 x Pullex High-Tech farbig (barevný) 50460 a násl. neředěný 
Doba schnutí mezi nátěry cca 12 hodin. 
 

Ošetřující nátěr 

 

Ještě intaktní plochy očistit od prachu a nečistot a natřít 1 x 
výrobkem Pullex High-Tech 50460 a násl. ve světlejších 
barevných odstínech. 
 

Renovační nátěr: 

 

Zvětralé, silně savé dřevo zbavit kartáčem s mosazným 
vlasem starých uvolněných nátěrů, prachu a nečistot. Natřít 1 
x výrobkem Pullex Imprägnier-Grund 50208 kvůli egalizaci a 
zesílené ochraně před modráním, houbami a hmyzem.   
Schnutí cca 12 hodin. 
Natřít výrobkem 2 x Pullex High-Tech farbig 50460 a násl.  
neředěným.  
Doba schnutí mezi nátěry cca 12 hodin. 
Vodorovné dřevěné díly natřít 2 x tenkou vrstvou, aby se 
zabránilo nátěrům s příliš velkou tloušťkou.  
 

Ředění Dodávané balení je připraveno k okamžitému natírání.  
 

Teplota zpracování a objektu Min. + 5 °C 
 

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C) Možné přetřít po cca 12 hodinách. 



 
 
 
 
 
 

Pokračování Pullex High-Tech 50460 a násl. 
 

 
 

Pracovní přístroje Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.  

Vydatnost (na jednu vrstvu) 12 – 15 m²/l 

Velikost balení Standardní odstíny: 750 ml, 2,5 l, 5 l 
W30: 750 ml, 2,5 l, 10 l 
 

Trvanlivost Min. 5 roků v originálním uzavřeném obalu. 
 
Doporučujeme přelít obsah otevřené nádoby do menší 
nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu. 
 

Standardní odstíny Weide (vrba) 
Eiche (dub) 
Lärche (modřín) 
Kastanie (kaštan)  

50461 
50462 
50463 
50469 

Kiefer (borovice) 
Nuss (ořech) 
Palisander 
(palisandr) 
 

50464 
50465 
50466 
 

 Pullex High-Tech W30 50460 lze použít pouze pro zesvětlení 
a míchání barevných odstínů dle vzorníku ADLER edition 
Living Wood.  
 
Při zesvětlování standardních barevných odstínů pro nový 
nátěr bezbarvým Farblos 50460 se musí počítat se 
zkrácenými renovačními intervaly (snížení ochrana proti UV-
záření). Proto by se měly odstíny vrba nebo dub používat 
k zesvětlování tmavých barevných odstínů. 
 
Konečný odstín vychází z odstínu lazury, množství nátěru a 
vlastní barvy dřevěného podkladu. Doporučuje se zhotovit 
vzorek na originálním dřevu. 

 

Bezpečnostně technické údaje 
 

Dodržovat bezpečnostní list! 
 

U hader, které jsou nasáklé oxidačně schnoucími 

výrobky, se vyskytuje nebezpečí samovznícení! Mokré 

hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávání 

v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné. 

 
 

 
 


