
RENOVACE A ÚDRŽBA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ
Použitý vrchní nátěr

Ošetřit povrch ADLER Top-Care (2. přípravek ze sady Windoor Care-Set).

Plošně natřít Pullex Aqua-DSL v odstínu vrchní lazury.

Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-DSL z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně 
přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít Pullex Aqua DSL v odstínu 

vrchní lazury.

Lokálně na obnažených místech Pullex Top-(Matt)Lasur z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně 
přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít Pullex Top-(Matt)Lasur v 

odstínu vrchní lazury. Krycí vzhled: Pullex-Color.
Přetíratelnost po 12 hod. Kompletní proschnutí po 24 hod.

Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-DSL z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně 
přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít PULLEX Aqua-DSL v odstínu 

vrchní lazury.

Lokálně na obnažených místech Pullex Top-(Matt)Lasur z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně 
přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít Pullex Top-(Matt)Lasur v 

odstínu vrchní lazury. Krycí vzhled: Pullex-Color.
Přetíratelnost po 12 hod. Kompletní proschnutí po 24 hod.

Polotransparentní vzhled: Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-MattLasur v odstínu vrchní lazury. Krycí vzhled: 
Pullex-Color

Fasády
Okna, vchodové dveře, 

garážové brány
Balkóny Ploty Pergoly, altánky Dřevostavby

Pullex Renovier-Grund cca 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 cca 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 cca 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 Color cca 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 cca 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 cca 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 cca 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.

Adlerol 500 ml; 1 l; 5 l; 25 l
Ředidlo do rozpouštědlových nátěrových hmot a čištění pracovních pomůcek. Umožnuje optimální 

přizpůsobení viskozity povlaku. Všechny produkty Pullex jsou již připravené přímo k použití. Před aplikací 
doporučujeme řádně promíchat, popř. přidat ředidlo.

Windoor Care-set cca 10 m² z 250 ml x set 2 x 250 ml

Vysoce kvalitní péče určená pro okna a dveře či zahradní nábytek ošetřené lazurovacím nebo krycím nátěrem. 
Uzavírá jemné trhliny a póry a obnovuje lesk. Ošetřuje dřevěné povrchy a oddaluje tak čas jejich renovace. Set 
obsahuje Top-Cleaner 250 ml, Top-Care  250 ml, hadříky a aplikátory k nanášení. Doporučené ošetření 1 - 2 x 

ročně.

Další příslušenství pro renovace naleznete také v našem novém katalogu příslušenství. 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: Tip: Fenster-tool adresa: Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
P - proti dřevokazným houbám B - proti dřevozbarvujícím houbám Pro efektivní nános objednávky: objednavky@adlercesko.cz; tel.: 731 725 957
Iv - ochrana proti hmyzu přípravku na údržbu oken technická podpora: Petr Vlášek, tel.: 733 737 866

Vodouředitelná impregnace

Vodouředitelné lazury

Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-IG v odstínu původní 
impregnace.

Odlupující se povrchová úprava, podklad ještě nešedne a neoxiduje.
Lokálně odstranit nesoudružný lakový film škrabkou a rozbrousit do hladka 

P150 až P180.
Lokálně na obnažených místech 1 – 2× Pullex Imprägnier-Grund – doba 

schnutí cca 12 hod.

Odlupující se povrchová úprava ve velkých kusech, podklad je silně zvětralý a zešedlý.
Mechanicky odstranit škrabkou, chemicky odstranit (ADLER Abbeizer Spray). 

Poté přebrousit zrnitostí P120.
Pullex Renovier-Grund ve vhodném odstínu pod vrchní lazuru.

Míra poškození Příprava podkladu Použitý základní nátěr

Povrch je nepoškozený a soudružný. Pravidelná každoroční kontrola a údržba. Očistit povrch ADLER Top-Cleaner (1. přípravek ze sady Windoor Care-Set).

Pobití od krup bez zjevných stop ztráty adheze. Dřevo pod prasklinou nemění odstín.
Jemně přebrousit povrch P180 z důvodu přilnavosti. Očistit povrch ADLER 

Top-Cleaner (1. přípravek ze sady Windoor Care-Set).

Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-IG v odstínu původní 
impregnace.

Poškození lakového filmu, kde je znatelná změnu odstínu podkladu, ale lakový film se neloupe. V místech změny odstínu, 
lakový film již nedrží na podkladu.

Lokálně odstranit nesoudružný lakový film škrabkou a rozbrousit do hladka 
P150 až P180.

Lokálně na obnažených místech 1 – 2× Pullex Renovier-Grund – doba 
schnutí cca 12 hod.

Ředění a čištění pracovních nástrojů

Péče a pravidelná údržba

Obrázek Název Vydatnost

Oblast použití

Počet nátěrů Velikost balení Třída účinnosti biocidů Stručná charakteristika produktu

Rozpouštědlová impregnace 

Rozpouštědlové lazury


	renovace oken

