
PULLEX BODENÖL
„Vodoodpudivý olej na dřevo pro dřevěné terasy“ „Ochranný štít“

• terasový olej pro vodorovné plochy v exteriéru,
• velmi dobrá stabilizace barevného odstínu u exotických dřevin,
• redukuje zešednutí dřeva, tvorbu trhlin a řas,
• chrání proti modrání a napadením dřevokaznými houbami.

Dostupný v odstínech:

• Lärche (modřín),
• Java,
• Kongo,
• Grau.

Velikost balení:

 750 ml, 2,5 l

Vydatnost:

Drážkované terasy: 1 l tohoto produktu stačí při nátěru na cca 10–15 m2.
První olejování vyžaduje 2 nátěry – z 1 l natřete cca 5–7 m2.

Hladké hoblované terasy: 1 l tohoto produktu stačí při nátěru na cca
20–25 m2. První olejování terasy vyžaduje 2 nátěry – z 1 l natřete cca
10–12 m2.

Spotřeba se bude lišit dle typu použité dřeviny.

HOLZENTGRAUER

TIP:
Nezapomeňte na šikovné pomocníky

„Čistič, odšeďovač, odstraňovač zelených povlaků“

•  odstraňuje nečistoty, mechy a odbourané substance 
 na dřevěných terasách a zahradním nábytku,
•  zesvětluje a vrací dřevu původní barvu,
•  jednoduchý nános štětcem nebo kartáčem, 
•  biologicky odbouratelný.

Velikosti balení:

 1l, 2,5 l

Vydatnost:

 Cca 5 m2/l

              ALLWETTERLACK

• bezbarvý, mírně nažloutlý lak na bázi umělé pryskyřice,
• rychlé schnutí,
• odolnost vůči krémům a tukům,
• dobrá mechanická odolnost vůči poškrábání.

Používá se jako konečný nátěr k ošetření 
řezných hran terasových prken. K dispo-
zici jsou dva stupně lesku: matný a lesklý. 

Velikost balení: 

 375 ml, 750 ml, 5 l 

Vydatnost: 

 Cca 10–12 m2 / l

ADLER PRODUKTY 
URČENÉ PRO TERASY

Krok 1 – Odšedění

Terasu je nutné nejprve namokřit,
a potom kartáčem na podlahy nanést produkt ADLER Holzentgrauer.
Nechte působit 10-20 minut. Pak terasu vyčistěte za použití silonového
nebo hrubého kartáče a omyjte vodou.

Krok 2 – Aplikace oleje Bodenöl

Olej Bodenöl rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo kartáče. Přeby-
tečný olej setřete hadrem. Důležité je dbát na to, aby nanesená vrstva
nebyla příliš silná. Doba schnutí je 12 hodin. Pro dosažení perfektního
výsledku nátěr opakujte.

Krok 3 – Ochrana řezných hran

Pomocí štětce naneste na hrany terasových prken produkt Allwetter-
lack. Tento krok je nutný k zabránění průniku vody do čelního dřeva.
Provádí se 1 až 2 nátěry.

 Ošetření a renovace terasového dřeva

Krok Krok 

Modřín

Kongo

Java

Grau
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