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avédelem a ház körül

Foto: Holzbau Foidl
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Fa. A természet nemesítése.
A fa egy egyszerű természetes termék. A klíma, a nedvesség és a környezet
dolgozik és változik az idő folyamán. Annak érdekében, hogy a legtermészetesebb nyersanyag évek múlva is pont olyan szép legyen, mint az első nap,
különleges kezelésre és mindenre kiterjedő ápolásra van szükség.
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A műszaki adatlapokat ill. a kiszerelésen látható szöveget figyelembe kell venni!

A szakértő tippje
A fa renoválásánál a pórusokig terjedő
tisztítás nagyon fontos. Annak érdekében, hogy
az új bevonat tartós legyen, a kopott alapot
mindenképpen meg kell szabadítani egy
rézdrót kefével a régi bevonatok laza részeitől
és maradékaitól.

f
Favédelem, homlokzatok, balkonok, előtetők, kerítések

Az ADLER favédő bevonatok megbízható védelmet nyújtanak. Azokat gondos ellenőrzéseknek
vetik alá, így az egészségre nézve ártalmatlanok. A kültéri vízzel higítható fabevonatok egész
sorával az ADLER már évek óta konzekvensen felhasználóbarát és különösen környezetkímélő
termékeket kínál.

Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

PUllex
objekt-lasur
„Jó és olcsó“
•	Tetőszerkezetek, kerítések,
mezőgazd. épületek
• Költségtudatos felhasználók
számára
• Csak 2 réteg
Kiszerelés: 2,5 l, 20 l

pullex plus-lasur

pullex top-lasur

pullex high-tech

„A bika a falazúrok között“

„A fanemesítés új generációja“

“csak kettő réteg”

• Minden fa szerkezethez a ház körül
• A bevonat védett kékpenésszel
és penészgoma fertőzéssel szemben
• Évtizedes know-how az optimális
időjárásvédelem érdekében

• Új bevonathoz és renováláshoz
speciálisan a Pullex RenovierGrund-dal kombinálva
• Nagyfokú időjárásállóság
• Csepegésálló

• A racionális új bevonathoz
• Kiadós és környezetbarát a nagy
szilárdtestaránynak köszönhetően
•	Hosszú tartósság

Kiszerelés: 125 ml, 750 ml,
2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l
5 l, 10 l, 20 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
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A szakértő tippje
Figyeljen arra, hogy az új bevonat felhordásakor
száraz legyen a fa (17 %-os fa nedvességtartalom
– Érdeklődjön a fa beszállítójánál), ez rendkívül
meghosszabbítja a tartósságot.
A legjobb időjárásállóságot a közepes színárnyalatokkal érik el!
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Favédelem, homlokzatok, balkonok, előtetők, kerítések
Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

pullex
fenster-lasur
„Az ablakprofiknak“
•	Speciális renováló – záróbevonat
ablakokhoz és ajtókhoz
• A Pullex Imprägnier-Grund-dal
közös rendszerben
• Nagyon gyors száradás,
nem blokkosodó

pullex aqua-plus

pullex aqua-dsl

„A vízalapú alternatíva“

„A vastagbőrűek“

• Fa felületkezeléséhez a ház körül
• Környezetbarát
• Nagyon jó időjárásállóság

•	Ideális ápoló- és renováló bevonat
ablakokhoz
•	Illik a vezető ablakgyártók
színkollekciójához
• 3 réteg a hosszabb élettartam
érdekében

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l
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A szakértő tippje
Különlegesen tömör rusztikus hatást érhet el a
Pullex Silverwood-dal durva, vágott vagy kefélt
fán.

f
Favédelem, homlokzatok, balkonok, előtetők, kerítések
Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

pullex color
„Hagyja a fát lélegezni “
•	Időjárás elleni védelem az új
bevonatokhoz és a renováláshoz
•	Speciálisan a régi, olajos bevonatok
szanálásához
• Fedő, sok színárnyalatban
Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 10 l

pullex
aqua-color
„Tartós, színes“

pullex silverwood
„Mindig szép“

• Fedő falazúr az új bevonathoz
• Rendkívül időjárásálló és stabil
színárnyalatú
•	Határtalanul sokszínű
színárnyalatok

• Favédő inpregnáló lazúr a szabadban
lévő fa szerkezetekhez
•	Innovatív színárnyalatok fém hatású
karakterrel
• A speciális pigmentálás az időjárás
hatásainál az ezüstös patinahatás 		
érdekében

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Kiszerelés: 750 ml, 5 l, 20 l
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A szakértő tippje
A Pullex Holzöl felerősíti a fa saját színét ezzel
még erőteljesebb természetes elevenséget nyújt
számára.
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Faolajok
Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

pullex holzöl

pullex bodenöl

pullex teaköl

„A vörösfenyő specialista“

„A napimádó“

„A kertibútorolaj“

• Favédő olaj a függőleges felületekhez
a külterületen
•	Természetes, nemesített olajok
alapjára kialakítva
•	Jó időjárásállósága speciális
	UV-szűrőnek köszönhetően

•	Speciális olaj fa teraszokhoz
külterületen
• Az exotikus faanyagok
színárnyalatának optimális
stabilizálása
• Csökkenti a fa repedésképződését
és elszürkülését

• Az exotikus faanyagokból készült
kertibútorok impregnálásához
és ápolásához
•	Ideális eredmény az ADLER Holzentgrauer-rel kombinálva
• Egyszerű felhasználás a ronggyal
való felhordással

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l

Kiszerelés: 250 ml, 1 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 10 l
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A szakértő tippje
Az ápolásra vonatkozó utasítás: Egy rendszeres,
pl. évente 2x elvégzett ablak és ajtóápolással
mindig csillogóan friss felületnek örvendhet
és hosszú időn keresztül nem kell az ecsethez
nyúlnia!
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Faápolás
Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

pflegeset plus

Top Finish
Az ablakápoló balzsam

haustürenpflegeset

• A fa ablakok éves ápolásához
•	Speciális felhordó párnák az
ablakápoló gyors és tiszta
felhordásához
• Lezárja a hajszálrepedéseket és a
pórusokat és hosszú élettartamról
gondoskodik

„Ablakápolás, olyan egyszerű,
mint cipőpucolás“

„Csíkmentes ápolás“

A készlet tartalma: egyenként 500ml
tisztító és ápoló + felhordó szerszám

100 ml

„Egy jó ötletekkel teli csomag“

• A fa ablakok éves ápolásához
•	Villámgyors és tiszta
• Meghosszabbítja a renoválási
intervallumot

• A bejárati ajtók és kapuk számára
kifejlesztve
• Nincsenek elkent nyomok a nagy
felületeken
•	Színtelen védőfilm minden
színárnyalathoz
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Előkezelés
Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

Wurmex

entgrauer

„Szagtalan szúölő“

„A fafiatalító“

• A fakárosító rovarok ellen
•	Vízalapú, így semleges szagú
• Emberek és háziállatok számára
ártalmatlan hatóanyag

•	Tisztító- és színélénkítő szer
a teraszok és kertibútorok számára
•	Világosít és eltávolítja a mohát és
az elkopott faanyagot
•	Biologiailag lebomlik

Kiszerelés: 100 ml, 750 ml, 2,5 l

Kiszerelés: 1 l, 2,5 l
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Impregnálás
Alkalmazza biztosan a favédőszereket. A használat előtt mindig el kell olvasni az etikettet és a termékinformációt.

pullex
imprägnier-grund

pullex aquaimprägnierung

pullex
renovier-grund

„Tökéletes védelem“

„Biztos ami biztos“

„Az egyszerű út a farenováláshoz“

•	Impregnálóalap-rendszer
oldószeralapú a ADLER
fabevonatokhoz
• Megelőzi a gomba- és rovarfertőzéseket
•	Bevizsgált és ellenőrzött favédőszer

•	Impregnálóalap-rendszer a vízes
ADLER fabevonatokhoz
• Megelőzi a gomba- és 		
rovarfertőzéseket
•	Bevizsgált és ellenőrzött favédőszer

•	Univerzálisan használható, félig fedő 		
impregnálóalap-rendszer
• Elfedi a foltokat és az elszűrküléseket
•	Tökéletes alapelőkészítés az arra
következő Pullex fabevonatokhoz

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Kiszerelés: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
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Az Ön ötletei
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