
TERASY A ZÁHRADNÝ NÁBYTOK - OLEJE, PRÍPRAVA A ÚDRŽBA

Fasády
Okná, vchodové dvere, 

garážové brány
Balkóny Ploty

Pergoly, 

altánky

Terasy, 

podlahy

Záhradný 

nábytok
Drevo-stavby

Pullex Aqua-Terra 8 - 10 m²/l x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo, bez biocídov, na báze obnoviteľných surovín. Použitie v interiéri aj 

exteriéri. Výsledkom sú matné povrchy. Vynikajúca ochrana proti vode. Bez obsahu rozpúšťadiel a 

zmäkčovadiel. Ideálny na včelie úle, detské ihriská, ekologické obytné stavby. Doba schnutia cca 6 hodín.

Pullex Holzöl
8 - 10 m²/l kefované

12 - 15 m²/l hobľované
x x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 10 l B, P

Olej na báze modifikovaných olejov na ihličnaté aj listnaté dreviny v exteriéri so špeciálnym UV filtrom. 

Obzvlášť vhodný na natieranie zvislých plôch. Aplikácia štetcom. Pretierateľný po cca 12 hodinách. K dispozícii 

bezfarebný, 2 základné odtiene a množstvo miešaných odtieňov.

Pullex Bodenöl 15 m²/l x 2x 750 ml; 2,5 l B, P, Iv

Olej na drevené podlahy v exteriéri. Dobrá stabilizácia farieb na exotickom dreve. Redukuje tvorbu trhlín a 

zosivenie dreva. Základné odtiene Lärche, Java, Kongo, ostatné odtiene možno tónovať v Color4you. 

Bezfarebný olej je možné použiť na zosvetlenie. Doba schnutia cca 12 hodín. Aplikácia štetcom.

Pullex Teaköl 15 - 30 m²/l x 1 - 2x 250 ml; 1 l  
Olej určený na ošetrenie záhradného nábytku a interiérového vybavenia (napr. kúpeľne) z listnatých a 

exotických drevín. Bez biocídov. Dostupný bezfarebný alebo odtieň Teak. Doba schnutia cca 6 hodín.

Alltweterlack 10 m²/l x x x x 1 až 2x 375 ml; 750 ml; 5 l; 25 l

Bezfarebný lak s obsahom syntetickej živice pre drevo v interiéri aj exteriéri. Vhodný na prelakovanie lazúr 

alebo samostatné použitie. V matnom aj lesklom prevedení. Dobrá chemická odolnosť. Zabraňuje 

mechanickému poškodeniu farby. Aplikácia natieraním, striekaním a valčekovaním. Určený na lokálnu 

aplikáciu na uzavretie čelného dreva - napr. rezné hrany terasových dosiek či plotov. Tiež lakovanie pivných 

setov.

Clean-Multi-Refresher 5 m²/l x x x x x x x 1 l; 2,5 l

Efektívny čistič, odmasťovač a rozjasňovač na zvetrané a zosivené drevo. Vhodný na záhradný nábytok, terasy, 

drevené obklady, balkóny. Jemne a ľahko odstraňuje nečistoty a farebné zmeny dreva spôsobené kovmi alebo 

riasami. Aplikácia štetcom alebo kefou - nutná aplikácia na mokrý podklad.

Adlerol 500 ml; 1 l; 5 l; 25 l
Riedidlo do rozpúšťadlových náterov, okrem základov. Všetky produkty Pullex sú už pripravené priamo na 

použitie. Pred aplikáciou odporúčame riadne premiešať, príp. pridať riedidlo.

kefa na olejovanie 

terasových dosiek
x šírka 22 cm Kefa s prírodnými štetinami určená na nanášanie podlahových olejov.

štetec Solvamaxx Plus x x x x x x x x šírka: 5 cm; 10 cm
Štetec v profesionálnej kvalite na farby a lazúry na báze rozpúšťadiel. Tento špeciálny štetec s veľmi jemnými 

štetinami z polyesteru (tenší ako čínska štetina) poskytuje dokonalé výsledky natierania bez viditeľných ťahov.

Windoor Care-Set x x sada, 2 x 250 ml

Vysokokvalitná starostlivosť určená na okná a dvere či záhradný nábytok ošetrené lazúrovacím alebo krycím 

náterom. Uzatvára jemné trhliny a póry a obnovuje lesk. Ošetruje drevené povrchy a odďaľuje tak čas ich 

renovácie. Sada obsahuje čistiaci prostriedok Top-Cleaner 250 ml, prostriedok na údržbu Top-Care 250 ml, 2 

handričky a 2 rozprašovače. Odporúčané ošetrenie 1 – 2x ročne.

Prosíme, vždy rešpektujte technický list produktu a v prípade otázok kontaktujte našich obchodno-technických poradcov alebo technickú podporu. Všetky technické listy je možné stiahnuť na našej webovej stránke www.adler.sk.

Krok 3 – Ochrana rezných hrán

Pomocou štetca naneste na hrany terasových dosiek produkt Allwetterlack. Tento 

krok je potrebný na zabránenie prieniku vody do čelného dreva. Aplikujú sa 1 až 2 

nátery.

Označenie biocídneho účinku: Adresa: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza

P - proti drevokazným hubám B - proti drevosfarbujúcim hubám Objednávky: objednavky@adler.sk, tel.: 0903 285 469

Iv - ochrana proti hmyzu Technická podpora: Ing. Richard Moré, tel.: 0903 285 473
09/22

VIDEO NÁVOD

Veľkosti balenia

Trieda 

účinnosti 

biocídov

Stručná charakteristika produktu

Vodouriediteľný olej

Obrázok Názov Výdatnosť

Oblasť použitia
Počet 

náterov

Rozpúšťadlové oleje

Doplnkový sortiment

Starostlivosť a pravidelná údržba 

Krok 2 – Aplikácia terasového oleja Pullex Bodenöl

Olej Pullex Bodenöl rovnomerne naneste pomocou štetca alebo kefy. 

Prebytočný olej zotrite handrou. Dôležité je dbať na to, aby nanesená vrstva 

nebola príliš hrubá. Doba schnutia je 12 hodin. Na dosiahnutie perfektného 

výsledku náter zopakujte.

Krok 1 – Odsivenie

Terasu je nutné najskôr nastriekať namokro a potom kefou na podlahy 

naniesť produkt ADLER Clean-Multi-Refresher. Nechajte pôsobit 10 - 20 

minút. Potom terasu vydrhnite nylonovou alebo cirokovou kefou a 

omyte vodou. Pred ďalším krokom musí terasa dokonale vyschnúť!


