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Pullex Top-Lasur
Tenkovrstvová tixotropná lazúra 
na nové nátery a renovácie

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
// tenkovrstvová lazúra na rozpúšťadlovej báze s vysokým obsahom sušiny
// chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
// vynikajúce spracovanie a dlhý otvorený čas
// veľmi dobrá penetrácia do dreveného podkladu
// reguluje vlhkosť a dlhodobo chráni pred vplyvmi poveternosti
// pri renovačných náteroch použite v kombinácii s Pullex Renovier-Grund

Oblasti použitia
Drevené konštrukcie a fasády, štíty, brány, ploty, pergoly, altánky, balkóny, 
strešné podhľady, obklady, okenice, markízy, záhradný nábytok atď.

Spôsob nanášania natierať, neaplikovať striekaním!

Výdatnosť cca 8 – 12 m²/l

Veľkosti balenia 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l* 

* Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia

2 x 12 h
+5 °C

80301
8–12 m²
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Color4You

Štandardné farebné odtiene
Weide (vŕba) 50551
Eiche (dub) 50552

Lärche (smrekovec) 50553
Kiefer (borovica) 50554

Nuss (orech) 50555
Palisander 50556

Kastanie (gaštan) 50559
Sipo 50560

Afzelia 50561
Wenge 50562

Kalkweiß 
(vápenná biela) 50563

Báza na tónovanie
W30 50550



Pullex Top-Mattlasur   
Moderná tenkovrstvová lazúra 
pre prirodzený matný vzhľad

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
// dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV-žiareniu
// veľmi dobre preniká do podkladu a je vysoko priedušná
// vhodná na nové nátery i renovácie
// chráni drevo pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami 
// dostupná v širokej škále farebných odtieňov
// pri renovačných náteroch použite v kombinácii s Pullex Renovier-Grund

Oblasti použitia
Drevené konštrukcie a fasády, štíty, brány, ploty, pergoly, altánky, balkóny, 
strešné podhľady, obklady, okenice, markízy atď.

Spôsob nanášania natierať, neaplikovať striekaním!

Výdatnosť  cca 8 – 12 m²/l

Veľkosti balenia 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l* 

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

NOVINKA

* Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia
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Štandardné farebné odtiene
Weide (vŕba) 4455050043
Eiche (dub) 4455050044

Lärche (smrekovec) 4455050045
Kiefer (borovica) 4455050046

Kastanie (gaštan) 4455050047
Sipo 4455050048

Nuss (orech) 4455050049
Palisander 4455050050

Afzelia 4455050051
Wenge 4455050052

Kalkweiß
(vápenná biela)  4455067081

Báza na tónovanie
W30 4455000030



Drevo a drevené fasády nás
sprevádzajú mnoho storočí.

V súčasnosti ich obľuba opäť stúpa. Stavebníci 
chcú vniesť do svojho domova kus prírody
a prírodné prvky a vyvážiť tak zhon a ruch 
sveta nabitého modernými materiálmi
a technológiami. To je jeden z dôvodov, prečo 
sú drevenice stále také populárne a prečo sa 
takému záujmu tešia aj drevené fasády.

Špičková ochrana pre váš domov
Ak je pre vás dôležité prostredie, v ktorom 
trávite podstatnú časť života, alebo ste už 
investovali do návrhu a stavby svojho domova 
nielen čas a financie, ale aj kus svojej duše, 
budete chcieť jeho krásu zachovať čo 
najdlhšie, ako je to len možné.

Preto by bola veľká škoda odbiť finálnu
povrchovú úpravu použitím neprofesionálnej 
farby. Zvlášť drevenice alebo drevené fasády
si zaslúžia to najlepšie na trhu. Práve preto 
sme na ne vyvinuli špičkovú inovatívnu och-
rannú lazúru Pullex Top-Lasur
a Pullex Top-Mattlasur.

Farebné odtiene renovačného 
systému Pullex
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RENOVÁCIA DREVENÝCH FASÁD | Krok za krokom

© DŘEVOSTAVBY HARABIŠ, S. R. O.© AVANTA SYSTEME SPOL. S R.O.

1
PRÍPRAVA
Pre renováciu je ideálne suché a teplé počasie
(min. 10 °C). Nátery rýchlejšie schnú. Drevo okefujte 
mosadznou kefou. Tak odstránite špinu a uvoľnené 
časti. Obrúsenie nie je nutné.

2 ZÁKLADNÝ NÁTER
Drevo natrite 1x s Pullex Renovier-Grund. Rôzne 
zvetrané časti dreva sa zjednotia a zosvetlia. Fľaky 
zmiznú. Drevo je teraz chránené pred zamodraním 
a napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom. 
Nechajte schnúť 12 hodín.

3
VRCHNÝ NÁTER
Teraz nasleduje náter s Pullex Top-(Matt)Lasur.
Doba schnutia je 12 hodín. Potom náter zopakujte.
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

Pred viac ako 80 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky 
ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. 

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: 
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu 

dokonalých náterových systémov na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.
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