
 

 
02-10                           Prosím obraťte 

 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 

podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti 

použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných 

odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.  

Pullex Aqua-Plus 53101 a násl. 
          

          
 

Popis výrobku Vodou ředitelná, transparentní lazura na dřevo na bázi 
akrylátových a alkydových pryskyřic pro domácí řemeslníky (DIY) 
a průmysl. Světlostálé, mikronizované speciální pigmenty zaručují 
výbornou ochranu před UV-zářením.  
 

Zvláštní vlastnosti Povrchová úprava je chráněna před modráním a plísněmi.  

Oblasti použití Rozměrově nestálé stavební dřevěné díly ve venkovním prostředí 
jako jsou dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, 
ploty atd. Vhodné také pro renovační nátěry na lazury obsahující 
rozpouštědla.  
 

Způsob nanášení Natírání (měkký akrylátový štětec), nestříkat! 
 

Základování 1 x Pullex Aqua-imprägnierung 51320 a násl. barevný (viz 
technický list) k ochraně proti modrání, napadení houbami a 
hmyzem, k vyrovnání rozdílných sacích schopností a ke zpevnění 
vláken ve dřevě. Přidáním cca 20 % Pullex Aqua-Plus 53101 ve 
zvoleném barevném odstínu k Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 
a násl. farblos (bezbarvý) se dosáhne zvýšené ochrany před UV-
zářením a vzhledu se zvýrazněnou strukturou. Doba schnutí cca 
4 hodiny. 
 

Krycí nátěr 2 x Pullex Aqua-Plus Farbig (barevný) neředěný 
doba schnutí mezi nátěry cca 8 hodin 
 
Vlastní barva dřeva ovlivňuje konečný barevný výsledek. Aby bylo 
dosaženo dobré odolnosti proti povětrnostním vlivům, musí být 
provedeny dva barevné nátěry. Nejlepší odolnost proti 
povětrnostním vlivům vykazují střední odstíny, příliš světlé nebo 
příliš tmavé odstíny by se při extrémním vystavení povětrnostním 
vlivům  neměly používat. 
 

Ošetřující nátěr 
 

Ještě intaktní plochy zbavit prachu a nečistot a natřít 1 – 2 x 
Pullex Aqua-Plus 53101 a násl. ve světlých barevných odstínech. 

 

Renovační nátěr 

 

Zvětralé dřevo, staré zbytky barev, prach a nečistotu  odstranit 
mosazným drátěným kartáčem. Další pracovní postup stejně jako 
u nového nátěru. 

 

Ředění 

 

Vodou. Výrobek je připraven ke zpracování. 
 

Teplota zpracování a objektu 

 

Nesmí klesnout pod + 10
0
C. 

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu 
schnutí. Během zpracování zabránit přímému slunečnímu svitu. 
 

Doba schnutí  Možné přetřít po cca 8 hodinách  



 
 
 
Pokračování                   Pullex Aqua-Plus 53101 a násl 

 

(při pokojové teplotě 20°C) 

 
 

Pracovní nástroje Pracovní nástroje okamžitě po použití vyčistit vodou. Zaschlé 
zbytky barev odstranit pomocí ADLER Abbeizer Rote Krähe 
95125. 
 

Vydatnost 

 

8 – 10 m²/l na jeden nátěr 
 

Velikost balení 750 ml,  2,5 l,  10 l 
 

Skladování Skladovat v chladu, ale ne v mrazu. 
 

Trvanlivost 
 

Minimálně 3 roky v originálním uzavřeném balení 

Barevné odstíny 

 

Weide (vrba) 53102 Nuss (ořech) 53110 
Eiche (dub) 53103 Palisander (palisandr) 53111 
Kiefer (borovice) 53104 Kastanie (kaštan) 53115 
Lärche (modřín) 53105 
 
Všechny odstíny je možné mezi sebou míchat. 
Kromě toho základní odstíny Farblos (bezbarvý) W30 53101 a 
W20 53113 pro tónování dle vzorníku odstínů ADLER 
Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood. 
 
Konečný odstín vychází z odstínu lazury, množství nanášené 
vrstvy a z barvy dřeva. Doporučuje se zhotovení vzorku na 
originálním dřevěném podkladu. 
 

Bezpečnostně technické údaje  Dbejte na bezpečnostní listy! 

 


