
RENOVÁCIA A ÚDRŽBA OKIEN A VCHODOVÝCH DVERÍ
Použitý vrchný náter

Ošetriť povrch s ADLER Top-Care (2. prípravok zo sady Windoor Care-Set).

Plošne natrieť Pullex Aqua-DSL v odtieni vrchnej lazúry.

Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-DSL z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne plošne 

prebrúsiť z dôvodu priľnavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Aqua-DSL v odtieni 

vrchnej lazúry.

Lokálne na obnažených miestach Pullex Top-(Matt)Lasur z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne 

plošne prebrúsiť z dôvodu priľnavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Top-

(Matt)Lasur v odtieni vrchnej lazúry. Krycí vzhľad: Pullex Color.

Pretierateľnosť po 12 hod. Kompletné preschnutie po 24 hod.

Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-DSL z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne plošne 

prebrúsiť z dôvodu priľnavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Aqua-DSL v odtieni 

vrchnej lazúry.

Lokálne na obnažených miestach Pullex Top-(Matt)Lasur z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne 

plošne prebrúsiť z dôvodu priľnavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Top-

(Matt)Lasur v odtieni vrchnej lazúry. Krycí vzhľad: Pullex Color.

Pretierateľnosť po 12 hod. Kompletné preschnutie po 24 hod.

Polotransparentný vzhľad: Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur v odtieni vrchnej lazúry. Krycí vzhľad: 

Pullex Color

Drevené fasády
Okná, vchodové dvere, 

garážové brány
Balkóny Ploty Pergoly, altánky Drevostavby

Pullex Renovier-Grund cca 8 - 12 m²/l x x x x x x 1 - 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B, P, Iv

Krycí základ určený na renováciu drevených častí v exteriéri. Zabezpečuje komplexnú ochranu a zjednocuje 

povrch dreva. Jednoduchá aplikácia štetcom a nenáročná príprava podkladu pred základovaním. 

Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Pullex Top-Lasur cca 12 m²/l x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B, P

Profesionálna tenkovrstvová lazúra s vysokým obsahom sušiny pre nové nátery a vrchné renovačné nátery 

drevených fasád, balkónov atď. Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a zvýšená 

odolnosť proti stekaniu. Veľké množstvo farebných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Pullex Top-MattLasur cca 12 m²/l x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l B, P

Moderná matná tenkovrstvová lazúra. Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a 

zvýšená odolnosť proti stekaniu. Veľmi dobre penetruje do podkladu a je vysoko priedušná. Veľké množstvo 

farebných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Pullex Color cca 8 - 12 m²/l x x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l; 10 l B, P

Univerzálna, hodvábne matná, plne krycia lazúra na ihličnaté aj listnaté dreviny. Pre nové nátery aj renovácie. V 

kombinácii s Pullex Imprägnier-Grund zabezpečuje komplexnú ochranu. Odtiene podľa vzorkovníka RAL a NCS. 

Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Pullex Aqua-IG cca 8 - 12 m²/l x x x x x x 1x 750 ml; 2,5 l; 10 l B, P, Iv
Komplexná ochranná impregnácia na báze vody pre ihličnaté aj listnaté dreviny. Je vhodná ako základ pre 

produkty Pullex Aqua-DSL a Pullex Aqua-Color. Pretierateľnosť po cca 4 hod. Aplikácia štetcom.

Pullex Aqua-Deco cca 10  m²/l x x x x x 2x 750 ml; 2,5 l B, P
Vodouriediteľná lazúra aj farebný základný náter v jednom. Vhodná na rozmerovo stále aj nestále drevené diely 

v exteriéri, napr. domčeky, prístrešky, drevené obloženia, balkóny, ploty, okenice. Aplikácia štetcom.

Pullex Aqua-DSL cca 8  m²/l x 2-5x 750 ml; 2,5 l

Vodouriediteľná lazúra na drevo na povrchovú úpravu okien a vchodových dverí za použitia štetca. Bez 

biocídov, atest na detské hračky EN 71-3 - vhodná aj na detské ihriská. Spolu s Pullex Aqua-IG zabezpečuje 

komplexnú ochranu aj po renovácii. Množstvo miešaných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 4 hod. Aplikácia 

štetcom.

Adlerol 500 ml; 1 l; 5 l; 25 l

Riedidlo do rozpúšťadlových náterových hmôt a čistenie pracovných pomôcok. Umožnuje optimálne 

prispôsobenie viskozity náteru. Všetky produkty Pullex sú už pripravené priamo na použitie. Pred aplikáciou 

odporúčame riadne premiešať, príp. pridať riedidlo.

Windoor Care-Set cca 10 m² z 250 ml 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. Set obsahuje čistiaci prostriedok Top-Cleaner 250 ml, prostriedok na údržbu Top-Care 250 ml, 2 

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

Ďalšie príslušenstvo na renovácie nájdete tiež v našom katalógu príslušenstva. 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.

Označenie biocídneho účinku: KATALÓG PRÍSLUŠENSTVA Adresa: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza
P - proti drevokazným hubám B - proti drevosfarbujúcim hubám Tu nájdete všetko potrebné Objednávky: objednavky@adler.sk, tel.: 0903 285 469
Iv - ochrana proti hmyzu príslušenstvo. Technická podpora: Ing. Richard Moré, tel.: 0903 285 473
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Riedenie a čistenie pracovného náradia

Starostlivosť a pravidelná údržba

Obrázok Názov Výdatnosť

Oblasť použitia

Počet náterov Veľkosti balenia Trieda účinnosti biocídov Stručná charakteristika produktu

Rozpúšťadlová impregnácia 

Rozpúšťadlové lazúry

Poškodenie po krupobití bez zjavných stôp straty adhézie. Drevo pod prasklinou nemení odtieň.
Jemne prebrúsiť povrch zrnitosťou P180 z dôvodu priľnavosti. Očistiť povrch 

s ADLER Top-Cleaner (1. prípravok zo sady Windoor Care-Set).

Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-IG v odtieni pôvodnej 

impregnácie.

Poškodenie lakového filmu, kde je znateľná zmenu odtieňa podkladu, ale lakový film sa neodlupuje. V miestach zmeny 

odtieňa, lakový film už nedrží na podklade.

Lokálne odstrániť nesúdržný lakový film škrabkou a rozbrúsiť do hladka 

zrnitosťou P150 až P180.

Lokálne na obnažených miestach 1 - 2× Pullex Renovier-Grund – doba 

schnutia cca 12 hod.

Miera poškodenia Príprava podkladu Použitý základný náter

Povrch je nepoškodený a súdržný. Pravidelná každoročná kontrola a údržba. Očistiť povrch s ADLER Top-Cleaner (1. prípravok zo sady Windoor Care-Set).

Vodouriediteľná impregnácia

Vodouriediteľné lazúry

Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-IG v odtieni pôvodnej 

impregnácie.

Odlupujúca sa povrchová úprava, podklad ešte nešedne a neoxiduje.
Lokálne odstrániť nesúdržný lakový film škrabkou a rozbrúsiť do hladka 

zrnitsťou P150 až P180.
Lokálne na obnažených miestach 1 - 2× Pullex Imprägnier-Grund – doba 

schnutia cca 12 hod.

Odlupujúca sa povrchová úprava vo veľkých kusoch, podklad je silne zvetraný a zosivený.
Mechanicky odstrániť škrabkou, chemicky odstrániť (ADLER Abbeizer Spray). 

Potom prebrúsiť zrnitosťou P120.
Pullex Renovier-Grund vo vhodnom odtieni pod vrchnú lazúru.


