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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je 

vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, 

farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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ADLER Protector Plus 96345  

        

  

 

 

 

         

 

 

Popis výrobku Bezfarebná impregnačná lazúra  pre použitie v exteriéri na  

báze nanotechnológie, pre priemyslel a remeslo. Veľmi dobrá 

hydrofóbia, vynikajúca schopnosť penetrácie a špečiálna 

vysokoúčinná  UV-absorbcia. 

 

 Účinný proti zamodraniu a napadnutiu drevokaznými 

hubami. 

 

Oblasť použitia Pre rozmerovo nestabilné drevené stavebné diely 

z ihličnatého dreva v exteriéri. 

 Zašednutie dreva bude spomalené, avšak nebude natrvalo 

zastavené. 

 

Spôsob aplikácie ponáranie, natieranie, postrek (postrek záhradnou striekačkou 

a bezpečnostnou  výbavou) 

 

Nový náter 2 x ADLER Protector Plus 96345 

 Ak je potrebná dodatočná ochrana proti napadnutiu 

drevokaznými hubami a hmyzom, najprv  ešte surové drevo  

natrieť s Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff (viď technický 

list). 

 

Údržbový náter pri slabnúcej hydrofóbii 

 Pre oživenie 1x s ADLER Protector Plus 96345 

 

Renovačný náter Zvetralé plochy  obrúsiť až na surové drevo a 2x natrieť 

s ADLER Protector Plus 96345 

 

Riedenie produkt je pripravený k spracovaniu 

 

Čas sušenia(teplota miestnosti 20°C) cca 12 hodín,  

 Nízka teplota a/alebo vysoká vzdušná vlhkosť môžu čas 

schnutia výrazne predĺžiť. 

 

Pracovné náradie ihneď po použití vyčistiť s ADLER Adlerol 80301 
 

Výdatnosť 8-10 m
2
/l 

 

Trvanlivosť minimálne 3 roky v originálne uzavretých  obaloch 



(strana 2)  Adler Protector Plus 96345 

 

Pokračovanie  

 

 
Adler Protector 96330 - 2 -  

 

Balenie 5l, 25 l 

 

Farebné odtiene bezfarebný 

 

Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov!  
 

U handier nasiaknutých oxidatívne schnúcimi výrobkami 

existuje nebezpečenstvo samovznietenia!! Mokré handry 

nasiaknuté s ADLER Protektor Plus 96345 sušiť rozprestreté. 

Je nutné uchovávanie v uzatvorených kovových obaloch 

alebo vo vode. 

  


