
TERASY A ZAHRADNÍ NÁBYTEK - OLEJE, PŘÍPRAVA A PÉČE

Fasády
Okna, vchodové dveře, 

garážové brány
Balkóny Ploty

Pergoly, 
altánky

Terasy, 
podlahy

Zahradní 
nábytek

Dřevo-stavby

Pullex Aqua-Terra 8 - 10 m²/l x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l
Ekologický bezbiocidní vodou ředitelný olej na dřevo, na bázi obnovitelných surovin. Použití v interiéru i 

exteriéru. Výsledkem jsou matné povrchy. Vynikající ochrana proti vodě. Bez obsahu rozpouštědel a 
změkčovadel. Ideální pro včelí úly, dětská hřiště, ekologicky obytné stavby. Doba schnutí cca 6 hodin.

Pullex Holzöl
8 - 10 m²/l kartáčované            
12 - 15 m²/l hoblované

x x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 10 l B, P
Olej na bázi modifikovaných olejů na jehličnaté i listnaté dřevo v exteriéru se speciálním UV filtrem. 

Obzvlášť vhodný pro natírání svislých ploch. Aplikace štětcem. Přetíratelný po cca 12 hodinách. K dispozici 
bezbarvý, 2 základní odstíny a množství míchaných odstínů.

Pullex Bodenöl 15 m²/l x 2x 750 ml; 2,5 l B, P, Iv
Olej na dřevěné podlahy v exteriéru. Dobrá stabilizace barev na exotickém dřevě. Redukuje tvorbu trhlin a 

šednutí dřeva. Základní odstíny Lärche, Java, Kongo, nově lze tónovat do Color4you. Bezbarvý olej lze použít 
k zesvětlení. Doba schnutí cca 12 hodin. Aplikace štětcem.

Pullex Teaköl 15 - 30 m²/l x 1 - 2x 250 ml; 1 l  
Olej určený k ošetření zahradního nábytku a interiérového vybavení ( např. koupelny ) z listnatých a 

exotických dřevin. Bez biocidů. Dostupný bezbarvý nebo odstín teak. Doba schnutí cca 6 hodin.

Alltweterlack 10 m²/l x x x x 1 až 2x 375 ml; 750 ml; 5 l; 25 l

Bezbarvý lak s obsahem syntetické pryskyřice pro dřevo v interiéru i exteriéru. Vhodný k přelakování lazur 
nebo samostatnému použití. V matném i lesklém provedení. Dobrá chemická odolnost. Zabraňuje 

mechanickému poškození barvy. Natírání, stříkání a válečkování. Určený pro lokální aplikaci na uzavření 
čelního dřeva - např. řezné hrany terasových prken či plotů. Také lakování pivních setů.

Clean-Multi-Refresher 5 m²/l x x x x x x x 1 l; 2,5 l
Efektivní čistič, odmašťovač a rozjasňovač pro zvětralé a šedé dřevo. Vhodný na zahradní nábytek, terasy, 
dřevěné obklady, balkony. Jemně a snadno odstraňuje nečistoty a barevné změny dřeva způsobené kovy 

nebo řasami. Aplikace štětcem nebo kartáčem - nutná aplikace na mokrý podklad.

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.

Kartáč pro olejování 
terasových prken

x šířka 22 cm Kartáč s přírodními štětinami určený pro nanášení podlahových olejů.

Štětec Solvamaxx plus x x x x x x x x šířka: 5 cm; 10 cm
Štětec v profesionální kvalitě pro barvy a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec s velmi 
jemnými štetinami z polyesteru (tenčí než čínská štetina) poskytuje dokonalé výsledky natírání bez 

viditelných tahů.

Windoor Care-set x x set

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.

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. 

Krok 3 – Ochrana řezných hran
Pomocí štětce naneste na hrany terasových prken produkt Allwetterlack.
Tento krok je nutný k zabránění průniku vody do čelního dřeva.
Provádí se 1 až 2 nátěry.

Označení biocidního účinku: adresa: Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
P - proti dřevokazným houbám B - proti dřevozbarvujícím houbám objednávky: objednavky@adlercesko.cz; tel.: 731 725 957
Iv - ochrana proti hmyzu technická podpora: Petr Vlášek, tel.: 733 737 866
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Krok 2 – Aplikace oleje Bodenöl
Olej Bodenöl rovnoměrne naneste pomocí štětce nebo kartáče. Přebytečný
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 1 – Odšedění
Terasu je nutné nejprve namokřit vodou, a potom kartáčem na podlahy 
nanést produkt ADLER Clean-Multi-Refresher. Nechte působit 10-20 
minut. 
Pak terasu vyčistěte za použití silonového nebo hrubého kartáče                                                                            
a omyjte vodou. Před dalším krokem musí terasa dokonale vyschnout!
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