
RENOVÁCIA DREVENÝCH PLÔCH V EXTERIÉRI
PULLEX – SILNÝ V OCHRANE DREVA

AKO NA TO? 
RENOVÁCIA DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

KROK 1: Predpríprava
Odlupujúce sa, nedržiace nátery jemne odstrániť škrabkou, prebrúsiť starý náter brúsnym  
papierom so zrnitosťou P60, potom P80 a následne brúsnym papierom so zrnitosťou P120.

KROK 2: Základovanie
ihličnaté dreviny: 1 – 2 x Pullex Renovier-Grund, sušenie cca 12 hod.
listnaté dreviny: 1 x Pullex Plus-Lasur, sušenie cca 12 hod 

KROK 3: Vrchný  náter
ihličnaté dreviny: 2 x Pullex Fenster-Lasur v želanom farebnom odtieni
listnaté dreviny: 2 x Pullex Fenster-Lasur v odtieni určenom pre listnanté dreviny 

ČO ZÍSKATE SO SYSTÉMOM PULLEX? 

//  vhodný pre tvorbu lazúrovacích, polokrycích a krycích 
povrchových úprav 

//  veľmi dobré zosvetlenie tmavých drevín
//  kompletná  ochrana  proti drevokazným škodcom  

(proti drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám,  
proti drevokaznému hmyzu)

//  možný výsledný farebný efekt drevených okien takmer 
 totožný s farebným odtieňom ostatných častí exteriéru 
 alebo naopak možnosť dať farebne vyniknúť Vašim oknám

//  vysoká výdatnosť produktov Pullex
//  hlboké vnikanie do dreva 
//  dlhodobá UV ochrana vďaka jemným pigmentom 
//  jednoduchá aplikácia
//  bez odlupovania
//  Pullex Top-Lasur a Pullex Top-Mattlasur  

sú tixotropné (pri aplikácii nestekajú)

OBLASŤ POUŽITIA: 
drevené okná, vchodové dvere, ploty, drevostavby, podhľady a pergoly

RENOVÁCIA OKIEN A DVERÍ: 
Pullex Renovier-Grund + Pullex Fenster-Lasur 

RENOVÁCIA PLOTOV, ZÁBRADLÍ, DREVOSTAVIEB: 
Pullex Renovier-Grund + Pullex Plus-Lasur |
Pullex Top-Lasur | Pullex Top-Mattlasur

RENOVÁCIA KRYCÍM NÁTEROM: Pullex Color



Firma

KROK 1: Predpríprava
Mosadznou kefou odstrániť odlupujúce sa, zosivené staré nátery, nečistoty a prach.  
Ostré hrany prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou P60 – P120.

KROK 2: Základovanie
1 x Pullex Renovier-Grund, silno savé povrchy základovať 2x spôsobom „mokrý do mokrého“ bez medzisušenia.  
Pred aplikáciou vrchného náteru nechať sušiť min. 12 hod. 

KROK 3: Vrchný náter
2 x Pullex Plus-Lasur | Pullex Top-Lasur | Pullex Top-Mattlasur vo zvolenom odtieni, čas medzisušenia  
cca 12 hod., obzvlášť vhodné sú odtiene smrekovec, borovica, orech 

Všetky Pullex produkty 
sú k dispozícii v mnohých 
štandardných odtieňoch. 
Vaše obľúbené odtiene je 
možné dotónovať pomocou 
miešacieho zariadenia 
Color4You. Technické listy 
produktov nájdete na našej 
stránke www.adler.sk.

Pre ďalšie informácie 
prosím kontaktujte: 

RENOVÁCIA PLOTOV, ZÁBRADLÍ, DREVOSTAVIEB
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