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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.  

 
 

Pullex Aqua DSL 51501 ff 
 

 
Vodouriediteľná lazúra na drevo na báze akrylátových disperzií pre DIY a remeselné použitie. 

 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Popis 
 
 

Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV- žiareniu, 
výborná trvalá elasticita, výborná transparentnosť, šetrná 
k životnému prostrediu, nelepivá, bez biocídov, priedušná.  
 
Použiteľná taktiež pre renovačné nátery hrubovrstvých 
rozpúšťadlových lazúr 
 

 

Zvláštne vlastnosti 
 
 

 
 

 

 ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých 
elementov (bez ťažkých kovov) 
 

 ÖNORM S 1555 resp. DIN 53160 odolnosť voči slinám 
a potu 
 

 Francúzska vyhláška DEVL1104875A o značení 
stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+ 

 
 

Oblasti použitia 
 

 
 

 
 

 Rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako napr. 
drevené okná a vchodové dvere v triedach použitia 2 a 3 
bez kontaktu so zemou.  

 

 Pre rozmerovo nestabilné stavebné prvky odporúčame 
Pullex Aqua-Plus 53101 ff. 

 

 Prosím dodržujte technické listy príslušných produktov. 
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 

 

 Produkt pred spracovaním premiešať.  
 

 Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť 

minimálne  + 10 C  
 

 Tesniace látky musia byť znášanlivé s náterom a smú 
byť nanesené až po preschnutí laku. Tesniace profily 
so zmäkčovadlami majú v spojení s lakmi sklon 
k zlepeniu. Prosím, používať iba odskúšané typy. 

 

 Prosím rešpektujte naše „Pracovné smernice pre 
povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a 
čiastočne rozmerovo stabilných stavebných  
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prvkov – Všeobecná časť“ vrátane noriem a smerníc 
pre výrobu okien.  
 

 
 
 
 

 

Technika nanášania  
  

  
 

 

 

Spôsob nanášania Natieranie  

Výdatnosť na nános(/m²/l) cca 8 

 
Produkt je pripravený na priame spracovanie.  
Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ 
výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe 
skúšobného náteru. 
 

Čas schnutia  
 (pri 23 °C a 50 % rel. vzd.vlhkosti.) 
 

 
 

 

 

Prach sa nelepí 

 (ISO 1517) 

po cca 30 min. 

Pretierateľný 1. náter po cca 3 hodinách 

2. náter po cca 8 hodinách 

Preschnutý po cca 12 hod. 

 

Uvedené údaje sú orientačné. Doba schnutia závisí od 
podkladu,, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu 
a relatívnej vlhkosti vzduchu.  
Okná / dvere zatvárať až po preschnutí ! 
Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu 
schnutia výrazne predĺžiť. 
 

 

Čistenie pracovného náradia 
 

 
 

 
Ihneď po použití vodou  
 
Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame použiť 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

 

PODKLAD 
 

Druh podkladu 
 

 
Drevo v súlade smerníc pre výrobu okien.  

 

Vlastnosti podkladu 
 

 
Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený oddeľujúcich 
substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a drevného 
prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.  
 

 
 ÚPRAVA POVRCHU 
 

Základovanie 

 

 
Impregnovaný výrobcom, ak nie, potom:  
1x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff 
Prebrúsenie zrnitosťou 280 
 
Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.  
 

 

Vrchné lakovanie 
 
 

 

2 – 3x Pullex Aqua DSL 51501 ff farebný 
Čas schnutia medzi 1. a 2. náterom cca 3 hodiny, 
medzi 2. a 3. náterom min. 8 hodín 



  Pullex Aqua DSL 

06-16 (nahrádza 07-10) strana 3 z 4  

 

  
 

 

STAROSTLIVOSŤ A RENOVÁCIA 
 

 
 

Starostlivosť a renovácia 
 

Okná: 
Čistenie s ADLER Top-Cleaner 51696 
Ošetrovanie s ADLER Top-Finish 51697 v sete ADLER 
Pflegeset-Plus 51695. 
 
Vchodové dvere: 
Čistenie  s ADLER Top-Cleaner 51696 
Ošetrovanie s ADLER Door-Finish 51700 v sete ADLER 
Haustürenpflegeset 51709. 
 

Prosím, dodržujte technické listy  príslušných produktov. 
  

Prosím dodržujte naše „Pracovné smernice pre povrchovú 
úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo 
stabilných stavebných  prvkov - Údržba a renovácia“ 
 
 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU 
 

 

Veľkosti balenia 
 

 
750 ml; 2,5 l 
 

 
Farebné odtiene/ Stupne lesku 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Natur 51501 (prírodný) 
Eiche 51502 (dub) 
Kiefer 51503 (borovica) 
Nuss 51504 (orech) 
Mahagoni 51505 (mahagón) 
Hanf 51507 (konope)  
Weiß 54075 (biely) 
Lehmbraun 51508 (hlinená hnedá) 
 
Ďalšie farebné odtiene je možné namiešať pomocou 
miešacieho systému ADLERMix. 
 
Bázové laky:  
Báza W30 51513 

 Výsledný farebný odtieň závisí najmä od vlastnej 
farby dreva, množstva nánosu, farby impregnácie 
a farby vrchnej lazúry.  

 Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa 
odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom 
podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy 

 Aby sa zabezpečila zhodnosť farebných odtieňov, 
používajte  na jednej ploche materiál rovnakej šarže. 

 

 
Prídavné produkty 

 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff 
ADLER Top-Cleaner 51696 
ADLER Top-Finish 51697 
ADLER Door-Finish 51700 
ADLER Pflegeset-Plus 51695 
ADLER Haustürenpflegeset 51709 
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 ĎALŠIE POKYNY 

 
Trvanlivosť/ skladovanie 
 

 
 

Minimálne 3 roky  v originálne uzavretých obaloch 
 
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom 
a vysokými teplotami (nad 30°C).  
 

 
Technické údaje 

 

 

Obsah 
VOC 

EU-medzná hodnota pre Pullex  Aqua DSL  (Kat. 
A/e): 130 g/l (2010). 
Pullex Aqua DSL obsahuje maximálne  
60 g/l VOC. 

 
Technicko-bezpečnostné údaje 
 

               

 
Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov. 
Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na 
stránke www.adler.sk. 
 

 


