
EXTERIÉR - ROZPOUŠTĚDLOVÉ A VODOUŘEDITELNÉ LAZURY

Dřevěné fasády
Okna, vchodové dveře, 

garážové brány
Balkóny Ploty Pergoly, altánky Dřevostavby

Pullex Imprägnier-Grund 8 - 12 m²/l x x x x x x 1x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B, P, Iv
Impregnační základ pouze na jehličnaté dřevěné časti v exteriéru, kde je požadovaná preventivní komplexní biocidní 

ochrana. Impregnace pod všechny rozpouštědlové Pullex nátěry. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Renovier-Grund 8 - 12 m²/l x x x x x x 1 - 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B, P, Iv
Krycí základ určený na  renovaci dřevěných častí v exteriéru. Zabezpečuje komplexní ochranu  a sjednocuje povrch 
dřeva. Jednoduchá aplikace štětcem a  nenáročná příprava podkladu před základováním. Přetíratelnost po cca 12 

hod. Aplikace štětcem.

Pullex Top-Lasur 12 m²/l x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B,P
Profesionální tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro nové nátěry a vrchní renovační nátěry dřevěných 
fasád, balkonů atd. Dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření a zvýšená odolnost proti stékání. 

Velké množství barevných odstínů. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Top-MattLasur 12 m²/l x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B,P
Moderní matná tenkovrstvá lazura. Dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření a zvýšená odolnost 

proti stékání. Velmi dobře penetruje do podkladu a je vysoce prodyšná. Velké množství barevných odstínů. 
Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Pullex 3in1 8 - 12 m²/l x x x x x 2 až 3x 750 ml; 5 l; 20 l B, P, Iv
Tenkovrstvá penetrační lazura, která v sobě sjednocuje ochranu i krásu. Tři nátěry jedním produktem zabezpečí 

dlouhodobou ochranu dřeva vůči škůdcům i působení povětrnosti. Šest standardních a množství míchaných odstínů. 
Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Platin 8 - 12 m²/l x x x x 2x 750 ml; 2,5 l B, P
Rozpouštědlová lazura na jehličnaté dřevo v exteriéru. Díky speciálnímu pigmentování zajišťuje metalicky třpytivé 
odsíny. Dlouhá trvanlivost lazurovacího nátěru při rovnoměrném odbourávání. Doporučeno na kartáčované dřevo. 

Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Silverwood
4 - 8 m²/l kartáčované            
8 - 12 m²/l hoblované

x x x x x 2x 750 ml; 5 l; 20 l B,P, Iv

Tenkovrstvá penetrační lazura na jehličnaté dřevo v exteriéru. Efektní, inovativní odstíny s metalickým efektem, 
resp. efektem starého dřeva. Speciální pigmentování vede při působení povětrnosti k stříbrnému patinovému 

efektu. Bez impregnace a údržby. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem. K dispozice pouze ve standardních 
odstínech.

Pullex Color 8 - 12 m²/l x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 10 l B,P
Univerzální, hedvábně matná, plně krycí lazura na jehličnaté i listnaté dřevo. Pro nové nátěry i renovace. V 
kombinaci s Pullex Imprägnier-Grund zabezpečuje komplexní ochranu. Odstíny dle vzorkovníku RAL a NCS. 

Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Aqua-IG 8 - 12 m²/l x x x x x x 1x 750 ml; 2,5 l; 10 l B, P, Iv
Komplexní ochranná impregnace na bázi vody pro jehličnaté i listnaté dřeviny. Je vhodná jako základ pro produkty 

Pullex Aqua-DSL a Pullex Aqua-Color. Přetíratelnost po cca 4 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Aqua-Deco 10  m²/l x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l B, P
Vodouředitelná lazura i barevný základní nátěr v jednom. Vhodná na rozměrově stálé i nestálé dřevěné díly v 

exteriéru, např. domky, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny, ploty, okenice. Aplikace štětcem.

Pullex Aqua-DSL 8  m²/l x 2-5x 750 ml; 2,5 l
Vodouředitelná lazura na dřevo pro povrchovou úpravu oken a vchodových dveří za použití štětce. Bez biocidů, 

atest na dětské hračky EN 71-3 - vhodná i na dětská hřiště. Spolu s Pullex Aqua-IG zabezpečuje komplexní ochranu i 
po renovaci. Množství míchaných odstínů. Přetíratelnost po cca 4 hod. Aplikace štětcem.

Pullex Aqua-3in1 FS 8 - 12 m²/l x x x x 2x 750 ml; 2,5 l, 10 l B, P
Matná vodouředitelná tenkovrstvá lazura s ochranou dřeva. Pro nové a ošetřující nátěry dřevěných fasád, balkónů 

atd. Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV ochrana. Povrch je chráněný před modráním a 
napadením dřevokaznými houbami. Aplikace 2x štětcem. Přetíratelnost po cca 4 hod.

Pullex Aqua-Color 8 - 12 m²/l x x x x x x 2-3x 750 ml; 2,5 l; 10 l B,P
Vodouředitelná, plně krycí lazura na dřevo do exteriéru s velmi dobrou odolností proti povětrnosti. Pro dokonalou 
ochranu doporučujeme použít vodouředitelný impregnační základ Pullex Aqua-IG, která zabezpečí trvale krásné a 

pestré barvy. Odstíny dle vzorkovnice RAL a NCS.

Adlerol 500 ml; 1 l; 5 l; 25 l
Ředidlo do rozpouštědlových nátěrů, kromě základů. Všechny produkty Pullex jsou již připravené přímo k použití. 

Před aplikací doporučujeme řádně promíchat, popř. přidat ředidlo.

Prosíme vždy respektujte technický list k výrobku a v případě otázek kontaktujte naši technickou podporu. Všechny technické listy lze stáhnout z našeho webu www.lakyadler.cz. 

Označení biocidního účinku: Doplňkový sortiment adresa: Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
P - proti dřevokazným houbám B - proti dřevozbarvujícím houbám naleznete v našem novém objednávky: objednavky@adlercesko.cz; tel.: 731 725 957
Iv - ochrana proti hmyzu katalogu příslušenství. technická podpora: Petr Vlášek, tel.: 733 737 866
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