
Olejované drevené plochy v exteriéri
PULLEX – silný v ochrane dreva

ČO ZÍSKATE S OLEJMI 
PULLEX HOLZÖL A PULLEX BODENÖL?
–  ochranu dreva proti zamodraniu a napadnutiu plesňami 
–  použiteľnosť kdekoľvek v exteriéri
–  vysokú výdatnosť produktov Pullex 
–  hlboké vnikanie do dreva
–  veľmi dobrú ochranu voči prieniku vody
–  výbornú UV ochranu vďaka vysoko účinným pohlcovačom UV žiarenia (Pullex Holzöl)
–  farebnú rovnomernosť aj pre exotické dreviny (Pullex Bodenöl)
–  jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie aj renováciu
–  prirodzené povrchy bez odlupovania

ČO ZÍSKATE S OLEJOM PULLEX TEAKÖL?
–  plochy bez fungicídov, vhodné  na ošetrenie záhradného nábytku príp. plôch v interiéri
–  jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie aj renováciu
–  krásne prirodzené plochy bez odlupovania
–  vysokú výdatnosť produktu Pullex Teaköl 
–  hlboké vnikanie do dreva
–  veľmi dobrú ochranu voči prieniku vody
–  krásne zvýraznenie textúry dreva

S farbou v krvi.

OBLASŤ POUŽITIA: drevené plochy povrchovo neupravené prípadne predtým už ošetrené olejom

PULLEX HOLZÖL: drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty

PULLEX BODENÖL:  vodorovné drevené plochy v exteriéri ako napr. podlaha na balkóne, terasy, vonkajšie schodiská

obzvlášť  vhodný pre exotické dreviny a smrekovec

PULLEX TEAKÖL: záhradný nábytok a drevo v interiéri, pre listnaté a exotické dreviny



Firmy

S farbou v krvi.

AKO NA TO?

NOVÝ NÁTER: 
KROK 1: Predpríprava: Odstrániť prach a nečistoty. Povrchovo upraviť iba suché drevo. Jemne vybrúsiť (zrnitosť do 180).
KROK 2: Náter:  Pullex Bodenöl alebo Pullex Holzöl: 2 x náter s medzisušením 12 hodín 

Pullex Teaköl: náter  1 -2 x podľa savosti podkladu

OŠETRUJÚCI NÁTER
KROK 1: Predpríprava: Ešte neporušené plochy očistiť od prachu a špiny.
KROK 2: Náter: 1 x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia)
PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ ODPORÚČAME PREVIESŤ OŠETROVACÍ NÁTER 1 x ROČNE

RENOVAČNÝ NÁTER:
KROK 1: Predpríprava: Zvetralé, silne poškodené plochy odbrúsiť až na surové drevo, prípadne vyčistiť s Adler Holzentgrauer 
(odsivovač).
KROK 2: Náter: 2 x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia). Čas sušenia cca. 12 hodín.

FAREBNÉ MOŽNOSTI:
Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, prípravy podkladu (jeho opracovania) a naneseného množstva  
oleja. Odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom dreve.

POZOR: mokré a nasiaknuté handry treba sušiť rozprestreté.           Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Uchovávajte iba v uzatvorených kovových nádobách.
Riziko samovznietenia!

Technické listy produktov nájdete na našej stránke www.adler.sk. 


