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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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Pullex Teaköl 50524 ff 

 

 

      

 

 

 

Popis výrobku Olej pripravený na ošetrenie listnatých a exotických drevín. 

Dobrá schopnosť prieniku, výborné zosilnenie prirodzeného 

vzhľadu dreva, dobrá vodoodpudivosť. Bez prísad. 

 

Oblasť použitia K prvému použitiu i ošetreniu naolejovaného záhradného 

nábytku a na drevo vnútri (napr. v kúpeľni). 

 

Príprava podkladu Pre náročný povrch dreva sa odporúča brúsenie zrnitosťou 

180. 

 

Dodávaná viskozita  11-13 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohárik, 20°C) 

 

Spracovanie Zotrieť, veľmi dobré výsledky sa dosiahnu vybrúsením 

brúsnou vlnou. 

 1-2x naniesť, podľa savosti základu. 

 

Výdatnosť cca 30 m
2
/ 1 l/ 1 nános 

 

Riedenie Spracovávať neriedené. 

 Na čistenie pracovných nástrojov použiť Adlerol 80301. 

 

Čas sušenia (teplota miestnosti 20°C) cca 6 hodín  

 

Medzibrúsenie Ak je nutné, tak zrnitosťou 280. 

 

Starostlivosť Pri pôsobení vody a UV žiarenia sa nedá natrvalo zabrániť 

zošednutiu dreva. V prípade potreby je potrebné očistenie 

a odšedivenie dreva s ADLER Holzentgrauer 90348 (viď 

Tech.list) a obnovovacie naolejovanie 

 

Balenie 250 ml, 1 l 

 

Farebné odtiene Teak  50524 

 Bezfarebný 50525 

 

Trvanlivosť min.3 roky v originálne uzavretom obale. 

 Odporúčame  obsah otvorenej nádoby preliať do menšej, aby 

sa predišlo tvorbe kože a želatinácii.  
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Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov!  
 

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi 

výrobkami, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia. Mokré 

handry nechajte sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávanie 

v uzatvorených kovových nádobách alebo vo vode. 

Spracovanie produktu v striekacej kabíne, ktorá je znečistená 

nitrocelulózovým striekacím prachom je zakázané vzhľadom 

na nebezpečenstvo samovznietenia.  

 


