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PULLEX

EFEKT STARÝCH 
HORSKÝCH CHALUP

 



EFEKT STARÝCH 
HORSKÝCH CHALUP
Horské chalupy jsou celoročně vystaveny vlivům UV-záření a povětrnostním podmínkám. V důsledku 
toho vznikají zašedlé a sluncem opálené dřevěné fasády se zajímavými efekty. Tento jedinečný efekt však 
nevznikne přes noc. Nebo snad ano? Efekt starých horských chalup můžete vytvořit pomocí produktů
ADLER během několika snadných kroků a to dokonce i na dřevě novém přesně podle vašich představ. 
Nemusíte používat žádné výjimečné výrobky, pouze aplikovat dva nátěry lazury Pullex 3in1-Lasur ve dvou 
odlišných barevných odstínech. 

Jedná se o matnou profesionální lazuru na dřevo, která 
je zároveň impregnací, základovým nátěrem i vrchním 
nátěrem v jednom. Tato lazura je určena především 
pro první nátěry dřevěných fasád, balkónů apod.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:

+ Impregnace, základ a vrchní nátěr pro nové a pečující 
nátěry v exteriéru domu.

+ Pomocí 2 - 3 nátěrů docílíte optimální ochrany 
před modráním, plísněmi a napadení hmyzem.

+ Testovaný a kontrolovaný produkt.
+ Propůjčí dřevu moderní matný vzhled.
+ Aktivní UV filtry zaručují dlouhodobou ochranu 

proti povětrnostním vlivům.
+ Tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel – 

při zvětrávání se neodlupuje.

Lazura Pullex 3in1-Lasur

Číslo produktu:  Eiche (dub) 4435 050044
Lärche (modřín)  4435 050045
Kiefer (borovice)  4435 050046
Nuss (ořech) 4435 050047
Palisander (palisandr) 4435 050048
Basis W30 (báze W30) 4435 000030 

Další odstíny lze namíchat pomocí 
míchacího systému Color4You.

Velikosti balení:      750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Color4You

* Ne každý odstín je dostupný 
ve všech velikostech balení. 

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení. 



Barvu máme v krvi.

Příprava

Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud budete 

zpracovávat jednotlivé kusy dřeva zvlášť. Nejprve 

okartáčujte neošetřené smrkové dřevo kartáčo-

vacím strojem, nebo použijte smrkové dřevo 

již okartáčované. Plochy určené pro nátěr musí 

být suché, čisté a bez prachu. Pro tuto barevnou 

variantu použijte lazuru Pullex 3in1-Lasur 

v odstínu RAL 9005 - temně černá a také 

v odstínu Teak.

První nátěr

Okartáčované smrkové dřevo natřete lazurou 

Pullex 3in1-Lasur v odstínu RAL 9005 temně černá. 

Nej prve je potřeba natřít hrany. Poté můžete natírat 

velké plochy sytými nátěry způsobem tam a zpět. 

Natřené dřevo nechte zaschnout 4-6 hodin 

(po uplynutí této doby nebude nátěr zcela proschlý). 
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Kartáčování po prvním nátěru

Dřevo okartáčujte (nátěr nebude proschlý). Nejlepšího 

výsledku docílíte, pokud vše ručně okartáčujete 

drátěným kartáčem. Můžete pracovat i proti směru 

vláken. Odstraňte vzniklý brusný prach a nechte dřevo 

proschnout dalších 6 hodin. 
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Druhý nátěr

Pro druhý nátěr zvolte lazuru Pullex 3in1-Lasur 

v barevném odstínu Teak. Tento odstín propůjčí 

dřevu načervenalý nádech. Postupujte stejně 

jako u prvního nátěru – nejprve natřete hrany 

a následně plochy. Natřené dřevo nechte 

proschnout do druhého dne (cca 12 hodin).

KROK ZA KROKEM
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Velikosti balení:      2, 2

k efektu starých horských chalup - příklad 
barevné varianty - temně černá - Teak:
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Barevná varianta 1

NAČERVENALÁ FASÁDA
Barevná varianta 2 

NAHNĚDLÁ FASÁDA
Barevná varianta 3

NAŠEDLÁ FASÁDA

PŘÍPRAVA smrkové dřevo dobře okartáčujte kartáčovacím strojem

PRVNÍ NÁTĚR

1 x natřít lazurou Pullex 3in1-Lasur 

odstín RAL 9005 temně černá odstín RAL 9005 temně černá odstín RAL 7036 šedá platina

SCHNUTÍ schnutí 4 - 6 hodin (nátěr nebude proschlý)

KARTÁČOVÁNÍ okartáčovat pomocí drátěného kartáče

SCHNUTÍ schnutí přes noc (cca 6 hodin)

DRUHÝ NÁTĚR

1 x natřít lazurou Pullex 3in1-Lasur

barevný odstín Teak 
(teakové dřevo)

barevný odstín Kiefer 
(borovice) 

barevný odstín ST 05/4 
Silberrücken (stříbřitá)

SCHNUTÍ schnutí přes noc (cca 12 hodin)

PŘEHLED 
BAREVNÝCH VARIANT Barvu máme v krvi.
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 

info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308 
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621


