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OCHRANA DŘEVA
V EXTERIÉRU
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PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND
„Základ na bázi rozpouštědel pro nové nátěry“

• pro impregnaci a základování dřeva v exteriéru  
při nových nátěrech,

• pro dřevostavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, 
ploty, okna, venkovní dveře atd.,

• nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými 
houbami a hmyzem,

• bez zápachu a obsahu aromátů, jednoduché zpracování,
• dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý) a Natur.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX RENOVIER-GRUND
„Základ a egalizace pro sanační nátěry“

• egalizuje a zesvětluje dřevěný podklad,
• pro sanaci silně zvětralých nátěrů v exteriéru,
• poloprůhledná ochranná impregnace,
• nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými 

houbami a hmyzem,
• bez zápachu a obsahu aromátů, jednoduché zpracování,
• dostupný v různých odstínech, přiměřených k odstínu 

vrchního nátěru.

Color4You
VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

IMPREGNACE
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VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX AQUA-IG 
„Základní nátěr na bázi vody pro nové nátěry“

• pro impregnaci a základní nátěr dřeva v exteriéru,
• pro dřevostavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, ploty, 

okna, venkovní dveře atd.,
• nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými, 

houbami a hmyzem,
• bez zápachu,
• snadno zpracovatelný,
• dostupný v odstínu Farblos (bezbarvý).

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 18 l

Vydatnost: 8-12 m²/l
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PULLEX 3IN1-LASUR
„Matná, profesionální ochrana dřeva“

• impregnace, základ a vrchní nátěr v jednom,
• pro nové a pečující nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.,
• velmi dobrá UV-ochrana a odolnost vůči povětrnosti,
• dodá dřevu matný vzhled,
• nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými 

houbami a hmyzem,
• tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel – při zvětrávání 

se neodlupuje.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ML, 2,5 L, 5 L, 10 L*, 20 L

Vydatnost: 8-12 m²/l

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.

Color4You

PULLEX AQUA 3IN1-LASUR FS
„Tenkovrstvá lazura s ochranou dřeva, vodou ředitelná“  

• ochrana dřeva, základní nátěr a vrchní matná  
lazura v jednom,

• pro nové nátěry dřevěných fasád, balkónů atd.,
• velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům  

a UV ochrana,
• ošetřené dřevo získá moderní matný vzhled,
• nedochází k odlupování při vystavení povětrnostním vlivům.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

Color4You
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PULLEX TOP-LASUR
„Profesionální lazura obzvlášť pro renovace,
netvoří kapky“

• rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem 
sušiny pro nové nátěry a obzvláště pro renovace dřevěných 
fasád, balkonů atd.,

• chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
• vynikající zpracování a dlouhý otevřený čas zpracování,
• reguluje vlhkost, dlouhodobě chrání 

před vlivem povětrnosti,
• při renovaci použít v systému s Pullex Renovier-Grund.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

Color4You

PULLEX TOP-MATTLASUR
„Moderní matná tenkovrstvá lazura“ 

• přirozený matný vzhled,
• dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření,
• při natírání svislých ploch nestéká,
• velmi dobře penetruje do podkladu a je vysoce prodyšná,
• vhodná na nové nátěry i renovace,
• chrání dřevo proti modrání a napadení plísněmi,
• dostupná v široké škále barevných odstínů,
• při renovaci použít v systému s Pullex Renovier-Grund.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

Color4You

LAZURY NA DŘEVO

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.
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Odchylky v odstínu oproti originálu mohou být způsobeny technikou tisku.

PULLEX LASURY
STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY

Pullex 3in1-Lasur
Pullex Top-Lasur 
Pullex Top-Mattlasur
Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

3
4

2
1

Eiche (dub)

31 2

Kiefer (borovice)

31 2

Palisandr

31 2

Lärche (modřín)

31 2

Nuss (ořech)

31 2

Weide (vrba)

32

2

Kastanie (kaštan)

3 2

Sipo

3

1 2

Afzelia

3 1 2

Wenge

3

2

Vápenná bílá

3

4

44

4 4
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LAZURY NA DŘEVO

RENOVACE DŘEVĚNÝCH OKEN 
A DVEŘÍ

KROK 1 – Předpříprava
Odlupující se zvětralé nátěry 
jemně odstraňte škrabkou.

KROK 2 – Broušení
Přebruste starý nátěr brus-
ným papírem o  zrnitosti P 60 
a  následně brusným papírem  
o zrnitosti P 120. 

KROK 3 – Základování
Rozpouštědlový systém: Na-
třete 1 – 2× Pullex Renovier 
Grund – doba schnutí cca 12 
hod. Vodouředitelný systém:  
Natřete 1× Pullex Aqua-IG – 
doba schnutí cca 4 hod.

KROK 4 – Vrchní nátěr
Rozpouštědlový systém: 
Natřete 2× Pullex Top-(Matt)
Lasur v daném barevném  
odstínu. 
Druhý nátěr po cca 12 hod. 
Kompletní proschnutí  
po 24 hod.
Vodouředitelný systém:
Natřete 2× Pullex Aqua DSL 
v daném barevném odstínu.
Druhý nátěr po cca 4 hod. Kom-
pletní proschnutí po 12 hod. 

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 1
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RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD

Pro renovaci je lepší suché a teplé
počasí (min. 10 °C). Nátěr rychleji
schne.

Krok 1 – Příprava
Dřevo okartáčujte mosazným  
kartáčem. Ten odstraní špínu 
a  uvolněné části. Obroušení  
není nutné.

Krok 2 – Základní nátěr
Dřevo natřete 1× Pullex  
Renovier-Grund. Různě zvětra-
lé části dřeva se sjednotí a  ze-
světlí. Fleky zmizí. Dřevo je nyní  
chráněno proti modrání,  
napadením houbami a  hmyzem. 
Nechte schnout 12 hodin.

Krok 3 – Vrchní nátěr
Nyní následuje nátěr s  Pullex  
Top-(Matt)Lasur. Doba schnutí je 
12 hodin. Potom nátěr zopakujte.

Krok 3

Krok 2

Krok 1

PŘEDTÍM POTOM

VÍCE NA ADLER-TV!
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PULLEX AQUA-DECO
„Základní nátěr na bázi vody nejen pro renovace oken 
a dveří“

• pro impregnaci a základní nátěr dřeva v exteriéru,
• chrání proti modrání, napadení dřevokaznými  

houbami a hmyzem,
• vhodný pro renovace oken a dveří v kombinaci  

s Pullex Aqua-DSL,
• bez zápachu, snadno zpracovatelný,
• odstíny: Teak, Eiche, Kiefer, Nuss, Lärche, Palisander, Weiß 

a Dunkelgrau. A dále lze tónovat do požadovaného odstínu.

PULLEX AQUA-DSL
„Ošetřovací a renovační lazura na bázi vody
pro okna a dveře“ 

• transparentní silnovrstvá lazura na bázi vody pro okna, 
vchodové dveře a maloplošné díly zimních zahrad,

• velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV-záření,
• excelentní trvalá elasticita a nelepivost,
• šetrná k životnímu prostředí, prodyšná a bez biocidů,
• tónovatelná k barevným kolekcím předních výrobců oken.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 10 m²/l

Color4You

Color4You
VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 8 m²/l

LAZURY NA DŘEVO
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PULLEX PLATIN
„Metalická lazura na dřevo“ 

• rozpouštědlová, tenkovrstvá lazura bez obsahu aromátů 
a kobaltu na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, 
balkony apod.),

• speciální pigmentace s otevřenými póry zajistí kovově 
třpytivé barevné efekty dřeva, rovnoměrné zvětrávání,

• chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
• velmi dobrá odolnost proti vodě, dlouhá životnost.

Color4You
VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 8-12 m²/l

PULLEX SILVERWOOD
„Impregnace, základování a efektní lazura“

• rozpouštědlová, bezaromatická lazura včetně impregnace 
na dřevěné konstrukce v exteriéru (fasády, balkony atd.),

• speciální pigmenty zajistí stříbřitý kovový vzhled 
nebo efekt starého dřeva, přičemž póry dřeva 
zůstanou otevřené,

• v důsledku vlivu povětrnosti se neodlupuje,
• nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými 

houbami a hmyzem,
• velmi rychlé schnutí.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 5 l, 20 l

Vydatnost: 4-8 m²/l

Stříbrná Hliníková šedá

Stará šedá
Smrk světlý
opalovaný

Achat

Quarz

Pyrit

Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.
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PULLEX COLOR
„Univerzální, krycí nátěr na dřevo“

• rozpouštědlová, hedvábně-matná barva na dřevo 
určená speciálně pro sanaci různých dřevěných 
stavebních prvků v exteriéru,

• optimální odolnost vůči povětrnosti, difúzní,
• v důsledku vlivu povětrnosti se neodlupuje, reguluje vlhkost,
• chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
• neomezená barevnost.

PULLEX AQUA-COLOR
„Krycí, vodou ředitelný nátěr na dřevo“  

• barva na dřevo na bázi vody určená speciálně pro nový 
nátěr různých dřevěných stavebních prvků v exteriéru,

• extrémní odolnost vůči povětrnosti a barevná stabilita,
• difúzní a regulující vlhkost,
• chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
• neomezená barevnost.

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 10 m²/l

Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l*

Vydatnost: 8-12 m²/l

Color4You

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech balení.
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PULLEX TEAKÖL
„Ošetřující olej pro zahradní nábytek“

• chrání a ošetřuje zahradní nábytek z listnatých 
a exotických dřevin,

• vhodný i pro nábytek v interiéru např. koupelnový nábytek,
• výborně zvýrazní texturu dřeva, vodoodpudivý, bez biocidů,
• jednoduché nanášení pomocí hadru,
• dostupný v odstínu Farblos (bezbarvý) a Teak.

Teak

VELIKOSTI BALENÍ

250 ml, 1 l

Vydatnost: 30 m²/l

Modřín

PULLEX HOLZÖL
„Olej na dřevo na bázi přírodních, zušlechtěných olejů“

• pro svislé plochy v exteriéru např. fasády, balkony,
• díky speciálním UV-filtrům dobře odolává vůči povětrnosti,
• chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami,
• dostupný v odstínech: Farblos (bezbarvý), Lärche (modřín), 

Natur (přírodní).

Přírodní

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Vydatnost: 10-15 m²/l

Bezbarvý

Color4You

Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.
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PULLEX BODENÖL
„Vodoodpudivý olej na dřevo pro dřevěné terasy“  

• 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 napadení dřevokaznými houbami,
• dostupný v odstínech: Java, Lärche (modřín), Kongo, Grau.

PULLEX AQUA-TERRA
„Ekologický olej na dřevo na bázi vody
z trvale udržitelných surovin“  

• ekologický olej na dřevo vhodný do interiéru a exteriéru,
• vytváří přirozené, matné povrchy, příjemné na dotyk,
• voděodolný, dlouhá životnost,
• neobsahuje žádné chemické prostředky na ochranu dřeva 

a povrchového filmu, ani rozpouštědla a změkčovadla,
• splňuje kritéria ekologického bydlení 

(v souladu s Baubook).

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l*

Vydatnost: 15 m²/l

Java

Kongo

Grau

Modřín

* Ne každý odstín je dostupný ve všech
   velikostech balení.

OLEJE NA DŘEVO

Color4You

Color4You

VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l

Vydatnost: 10 m²/l

RAL 1023

RAL 3000

RAL 5002

RAL 6018

RAL 8004

Eiche

Lärche

Kiefer

Nuss

Palisander

ˇ̌Olej na dRevoOlej na dRevo

z udrZiteLnýchz udrZiteLných
surovinsurovin

ˇ̌

ˇ̌
Odstíny 
na včelí úly
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VELIKOSTI BALENÍ

750 ml, 2,5 l*

Vydatnost: 15 m²/l

OŠETŘENÍ A RENOVACE
TERASOVÉHO DŘEVA

Krok 1 – Odšedění
Terasu je nutné nejprve namo-
křit. Potom kartáčem na podlahy 
naneste Clean-Multi-Refresher. 
Nechte působit 10-20 minut.  
Terasu opět vyčistěte za použití 
silonového nebo hrubého kartá-
če a  znovu smyjte vodou. Dřevo  
nechte uschnout! 

Krok 2 – nános oleje Bodenöl
Pro olejování doporučujeme 
Pullex Bodenöl. Olej rovno-
měrně naneste pomocí štětce 
nebo kartáče. Přebytečný olej  
můžete setřít pomocí hadru. Vždy  
dbejte na to, aby nanesená vrstva  
nebyla příliš silná. Doba sušení je  
12 hodin. Pro perfektní výsledek 
nátěr opakujte.

Krok 2

Krok 1

VÍCE NA ADLER-TV!
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DOPLŇKY
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DOPLŇKY
ALLWETTERLACK
„Lak na ošetření řezných hran terasových prken“

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

CLEAN-MULTI-REFRESHER
„Čistič, odšeďovač a odstraňovač zelených povlaků“  

• odstraňuje nečistoty, mechy a odbourané substance 
na dřevěných terasách a zahradním nábytku,

• zesvětluje a vrací dřevu, plastům či omítce původní barvu,
• jednoduchý nános štětcem nebo kartáčem,
• biologicky odbouratelný.

VELIKOSTI BALENÍ

0,5 l, 1 l, 2,5 l

Vydatnost: 5 m²/l

VELIKOSTI BALENÍ

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

Vydatnost: ca 10 m²/l

 
PŘEDTÍM

POTOM
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PÉČE 
O DŘEVO
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PÉČE 
O DŘEVO

WINDOOR CARE-SET
„Čisticí a ošetřující sada na okna a dveře“

• údržba oken natřených systémem ADLER je rychlá, snadná 
a nenáročná,

• aplikace 1 až 2krát ročně prodlužuje životnost vašich oken 
a dveří,

• uzavírá drobné trhliny a póry v lakovém filmu,
• odpuzuje vodu, olej a nečistoty,
• nenahrazuje opravný systém při poškození lakového filmu 

(např. krupobití), 
• pro použití na okna a dveře s lazurovacími i krycími 

systémy s různými stupni matu či lesku.

OBSAH 

ADLER Top-Cleaner 250ml
ADLER Top-Care 250ml
2 rozprašovače
1 čistící žlutý hadřík
1 pečující hadřík modrý
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IMPREGNACE  
(pokud je potřebná)

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY

Pullex Imprägnier-Grund 2x Pullex Top-Lasur nebo 
2x Pullex Top-Mattlasur

2-3x Pullex 3in1-Lasur

Pullex Aqua-IG 2-3x Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

DOPORUČENÍ PRO NOVÉ NÁTĚRY
Chraňte vaše dřevo od prvního dne. Bude vám dělat  
radost po dlouhou dobu. Ukážeme vám správnou skladbu  
povrchové úpravy:

DOPORUČENÍ

LAZUROVACÍ

ODSTÍN PRVNÍ VRSTVA DRUHÁ VRSTVA

ACHÁT 1x Pullex 3in1 Lasur 
Dunkelgrau

1x Pullex Platin  
Achatgrau

QUARZ 1x Pullex 3in1 Lasur 
Mittelgrau

1x Pullex Platin  
Quarzgrau

PYRIT 1x Pullex 3in1 Lasur 
Braun

1x Pullex Platin  
Pyritgrau

Tip:

Produkt Pullex 3in1-Lasur zkombinujte s  produktem  
Pullex Platin a dosáhnete krásného platinového efektu.

?

KRYCÍ

IMPREGNACE ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY

Pullex Imprägnier-Grund 2x Pullex Color

Pullex Aqua-IG* 2x Pullex Aqua-Color
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* Doporučení: při světlých, resp. bílých odstínech doporučujeme
  po impregnaci provést nátěr s Aqua-IsoprimerPRO.

LAZUROVACÍ

IMPREGNACE  ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY

Pullex Renovier-Grund 2x Pullex Top-Lasur nebo 
2x Pullex Top-Mattlasur

IMPREGNACE  ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚRY

Pullex Renovier-Grund
(natónovaný dle  

konečného odstínu)
2x Pullex Color

DOPORUČENÍ PRO RENOVACE
Po několika krocích bude zvětralé dřevo na vašem  
nevzhledném obložení, balkoně nebo pergole, vypadat  
jako nové! Jednoduše okartáčujte, naneste základní  
a vrchní nátěr a je hotovo.

KRYCÍ

Při renovaci dřeva je velmi důležité hloubkové čištění. Aby nový nátěr 
držel, musí se zvětralé podklady zbavit uvolněných částí a  zbytků  
starých nátěrů.
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KRYCÍ
ZÁKLADNÍ NÁTĚR VRCHNÍ NÁTĚR

1x Pullex  
Renovier-Grund 2x Pullex Color

LAZUROVACÍ

ZÁKLADNÍ NÁTĚR VRCHNÍ NÁTĚRY

1x Pullex  
Renovier-Grund

2x Pullex Top-Lasur nebo
2x Pullex Top-Mattlasur

1x Pullex Aqua-IG 2x Pullex Aqua DSL

DOPORUČENÍ PRO RENOVACE
OKEN A DVEŘÍ
S produkty Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top-
-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur nabízí ADLER léty ověřený 
renovační systém pro zvětralá okna a dveře. Díky němu vaše 
okna, dveře a okenice zazáří v novém lesku!

DOPORUČENÍ

Prosíme dodržujte technické listy. Aktuální verze naleznete na:
www.adlercesko.cz/servis-poradenstvi/technicke-listy.



TIPY &
TRIKY

K ADLER-TV

TIPY & TRIKY ADLER
Chcete vaši zašedlou, tmavou fasádu ze dřeva zesvětlit  
a  odborně zrenovovat? Nebo ošetřit vaše dřevěná okna  
a zahradní nábytek? Na www.adlerbarvy.cz najdete podrobné  
informace o jednotlivých aplikacích a odpovídajících  
výrobcích na ochranu dřeva ADLER.

Na ADLER-TV najdete video návody a tipy profesionálů, které 
vám mohou usnadnit práci.

FOTKY: ADLER, Adobe Stock
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