Hatóanyagok jelölése a termékeknél: kékülést okozó
gombák elleni védelem (B), faromboló gombák elleni
védelem (P), rovarkártevőkkel szembeni megelőzés (Iv).
Ügyeljen a biocidek biztonságos használatára. Használat előtt mindig olvassa el a termékismertetőt.

A FA EGY KÜLÖNLEGES ANYAG,
MELY SAJÁTOS ATMOSZFÉRÁJÁVAL
A MELEG ÉS BIZTONSÁG ÉRZETÉT
KELTI: A TERMÉSZET SOKOLDALÚ ÉS
PRAKTIKUS TERMÉKE, MELY KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT ÉS ÁPOLÁST
IGÉNYEL, HOGY HOSSZÚ TÁVON
ÖRÖMET SZEREZZEN NEKÜNK.

Attól függően, hogy hol és mire használja fel a faanyagot, testre szabott
favédelem szükséges. Az ADLER sokéves tapasztalata és intenzív kutatásai
lehetővé teszik, hogy egy széles és átfogó termékskálát kínáljon ügyfeleinek a favédelem területén. Az ADLER minden favédőszerét pontosan
a gyakorlati követelményekhez igazította, legyen az dekoratív beltérben,
időjárásálló kültérben vagy speciális felújító festék és világosító szer. Végülis a különböző fák helyes ápolása mindig bizalom kérdése. Bizalom a
festékben, mely jó a fának és jó a környezetnek.

PULLEX PLUS / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

BEVONATRENDSZER
1 x Pullex-Imprägniergrund
2 x Pullex plus

Pullex
A favédőszerek
legjobbika.

PULLEX PLUS

A Pullex plus magas szilárd test tartalmával évtize-

CSOMAGOLÁS
750 ml, 2,5 l, 5 l és 20 l

dek óta bizonyítja intenzív favédő hatását faházak,

HATÓANYAG
B

fazsaluk, előtetők, erkélyek és kerítések felületén.
A Pullex plus aktív UV-szűrője hosszú távon védel-

KIADÓSSÁG
8 - 12 m2 / liter rétegenként

met nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.
Ez teszi ideális favédőszerré új és felújító festéseknél. Természetesen a Pullex plus az ön kedvenc
színére is kikeverhető. Vékony lazúrrendszerének
köszönhetően nem pattogzik le.

PULLEX-IMPRÄGNIERGRUND
HATÓANYAG
B, P, Iv
KIADÓSSÁG
8 - 12 m2 / liter rétegenként

PULLEX-IMPRÄGNIERGRUND RENOVIERFARBE / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

PullexImprägniergrund
Renovierfarbe
Egyedülálló felújító festék faházak, fazsaluzatok, erkélyek és előtetők számára. Kiegyenlíti

BEVONATRENDSZER
1 x Pullex-Imprägniergrund
Renovierfarbe
2 x Pullex plus fedőréteg

PULLEX-IMPRÄGNIERGRUND
RENOVIERFARBE
CSOMAGOLÁS
750 ml, 2,5 l, 5 l és 13 l

az eltérően lekopott fafelületet és kivilágosítja

HATÓANYAG
B, P, Iv

a foltos és sötét fát. Nincs többé szükség nagy

KIADÓSSÁG
8 - 12 m2 / liter rétegenként

ráfordítás igénylő és időt rabló csiszolásra.
Elegendő egy impregnáló réteg a fa egyenletes színezésére. A félig áttetsző felújító festék
beszínezhető az ADLER színkeverő rendszerrel.

Elöregedett falazúrt erős szálú
kefével eltávolítani, alapozni,
lakkozni és kész. A beszürkült,
lekopott fa új fényben ragyog.

PULLEX COLOR / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

BEVONATRENDSZER

Pullex
Color

RENOVÁLÁS
1 x Pullex IG Renovierfarbe
2 x Pullex Color

Nyílt diﬀúziós, alkidgyanta bázisú, fedő
PULLEX COLOR

hatású festék nagyon jó színtartóssággal és

CSOMAGOLÁS
750 ml és 2,5 l

időjárásállósággal. A Pullex Color lekopott faépít-

HATÓANYAG
Biocidmentes

mények – mint pl. fedőfestékkel bevont homlokzatok, erkélyek és favázak - feljújítására készült. Öreg,

KIADÓSSÁG
kb. 10 m2 / liter rétegenként

olajfestékkel kezelt felületek felújítására is kiválóan
alkalmas. Felújításnál alapozóként Pullex Imprägniergrund Renovierfarbe anyagot használjon!

PULLEX RENOVA / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

ELŐTTE

UTÁNA

BEVONATRENDSZER
1 x Pullex IG Renovierfarbe
2 x Pullex Renova

Pullex
Renova
A Pullex Renova egy biocidmentes proﬁlazúr mérettartó és mérsékelten mérettartó épületelemek

PULLEX RENOVA

(faablakok, faajtók, ablaktáblák és kapuk) felújítására.

CSOMAGOLÁS
750 ml és 2,5 l

Ez az oldószertartalmú és csepegésmentes lazúr na-

HATÓANYAG
Biocidmentes

gyon gyorsan szárad és kitűnően ellenáll az időjárás
viszontagságainak. Az alap világosításához illetve kiegyenlítéséhez először egy réteg Pullex Imprägniergrund Renovierfarbe impregnálószert kell felhordani.
A Pullex Renova és Pullex IG Renovierfarbe együttes
alkalmazása komplett megoldást kínál oldószeres és
vízes bázisú bevonatrendszerek helyreállítására.

KIADÓSSÁG
8 - 10 m2 / liter rétegenként

PULLEX HIGH TECH / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

Pullex High Tech
A proﬁ terméke.
BEVONATRENDSZER
2 x Pullex High-Tech

A kiváló kötőanyaggal rendelkező Pullex High

CSOMAGOLÁS
750 ml, 2,5 l és 5 l

Tech kihangsúlyozza a fa szerkezetét, és áttetsző,

HATÓANYAG
B

selymes fényt kölcsönöz az újonnan festett faházak, fazsaluzatok, erkélyek, előtetők és kerítések

KIADÓSSÁG
12 - 15 m2 / liter rétegenként

felületének. Ellentétben más favédőszerekkel
a Pullex High Tech rendkívül magas - 70 %-os -

33 %
időmegtakarítás!

szilárd test tartalma 50 %-kal lecsökkenti a termék

33 %
anyagmegtakarítás!

oldószertartalmát. Mivel impregnálószer alkalmazása nélkül már 2 réteg felhordása után tökéletes

100 %
Pullex
High Tech!

felületet ad, kiadóssága egyedülálló.

PULLEX SILVERWOOD / 2 ALAPSZÍN

Pullex Silverwood
A rusztikális jellegű,
díszítő favédőszer.
Ez az impregnáló lazúr enyhén rusztikális jelleget
kölcsönöz az újonnan festett faházak, fazsaluzatok,

BEVONATRENDSZER
2 x Pullex Silverwood
CSOMAGOLÁS
750 ml, 5 l és 25 l
HATÓANYAG
B, P, Iv
KIADÓSSÁG
4 - 8 m2 / liter rétegenként

erkélyek, előtetők és kerítések felületének. Az ódonszürke színárnyalat rusztikális öregfa, míg az ezüst
színárnyalat egy nemes ezüstszürke jelleget ad. Jól
kiválasztott hatóanyagainak köszönhetően a Pullex
Silverwood megvédi a fát a csúnya vízfoltoktól, kékü-

Silverwood, ódonszürke

lést okozó és farontó gombáktól és rovarkártevőktől.

Silverwood, ezüst

PULLEX HOLZÖL / 2 ALAPSZÍN

BEVONATRENDSZER
2 x Pullex Holzöl

Pullex
Holzöl
PULLEX HOLZÖL

A Pullex Holzöl egy újjátermelődő alapanyago-

CSOMAGOLÁS
750 ml, 2,5 l és 5 l

kon alapuló, kötőanyagban gazdag olaj kültéri

HATÓANYAG
B

fafelületek (faházak és fahomlokzatok) kezelésére.

KIADÓSSÁG
12 - 15 m2 / liter rétegenként

Speciális, nagy hatóerejű UV-sugarakat elnyelő
elemei meghosszabbítják a fa természetes
elszürkülésének a folyamatát. A Pullex Holzöl
különösen alkalmas vörösfenyőre. Két színben
kapható: vörösfenyő és színtelen.

PULLEX TEAKÖL / SZÍNTELEN

BEVONATRENDSZER
2 x Pullex Teaköl

Pullex
Teaköl
A Pullex Teaköl egy újjátermelődő alapanyagokon alapuló, felhasználásra készen beállított olaj

PULLEX TEAKÖL

lombos- és exóta fák kezelésére. Nagyon jól bes-

CSOMAGOLÁS
250 ml és 1 l

zívódik a fa pórusaiba, szépen kirajzolja azokat és

HATÓANYAG
Biocidmentes

vízlepergető hatású. Mivel nagyon egyszerű az alkalmazása, kerti bútorok és kültéri fapadlók legelső
kezelésére ajánlott. A Pullex Teaköl biocidmentes,
ezért beltéri fafelületekre is használható.

KIADÓSSÁG
kb. 30 m2 / liter rétegenként

ADLER OBJEKT-HOLZLASUR / 7 ALAPSZÍN

Adler
Objekt-Holzlasur
BEVONATRENDSZER
2 x ADLER Objekt-Holzlasur
CSOMAGOLÁS
2,5 l, 5 l és 20 l

Az ADLER Objekt-Holzlasur a legkedvezőbb
árú falazúr tetőfedő állványzatok, terasz- és

HATÓANYAG
B

erkélypadlózatok, istállók burkolata, kerti lakok,

KIADÓSSÁG
8 - 12 m2 / liter rétegenként

kerítések stb. számára. Az ADLER Objekt-Holzlasur egy vékonylazúr, melyet jó időjárás- és
fényállóság jellemez. Hét színben kapható.

Fűz

Tölgy

Megelőző védelmet nyújt kékülést okozó
gombákkal szemben. A vékony rétegrendszer

Vörösfenyő

Erdeifenyő

Mogyoró

Paliszander

megakadályozza a lazúr lepattogzását.

6 alapszín
és színtelen

AQUAWOOD HOLZSCHUTZ / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

AquawoodHolzschutz

BEVONATRENDSZER
1 x Aquawood-Imprägniergrund
2 x Aquawood-Holzschutz

AQUAWOOD-HOLZSCHUTZ

Környezetkímélő, vízzel hígítható intenzív
favédőszer faházak, fazsaluzatok, erkélyek, előtetők
és kerítések kezelésére. Az akril-/alkidgyanta bázisú Aquawood-Holzschutz anyag hosszú távon

CSOMAGOLÁS
750 ml, 2,5 l és 10 l
HATÓANYAG
B
KIADÓSSÁG
8 - 10 m2 / liter rétegenként

megvéd az időjárás viszontagságaival szemben és
ideális új ill. felújító festésekre. Mikronizált speciális
pigmensek gondoskodnak kítűnő fényállóságáról
és a vékony lazúrrétegnek köszönhetően nem pattogzik le. Természetesen az Aquawood-Holzschutz
az ön kedvenc színére is kikeverhető.

AQUAWOODIMPRÄGNIERGRUND
CSOMAGOLÁS
750 ml, 2,5 l és 10 l
HATÓANYAG
B, P, Iv
KIADÓSSÁG
kb. 10 m2 / liter rétegenként

AQUAWOOD-DICKSCHICHTLASUR / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

BEVONATRENDSZER
1 x Aquawood-Imprägniergrund
3 x Aquawood-Dickschichtlasur

AquawoodDickschichtlasur

AQUAWOODDICKSCHICHTLASUR

Speciális lazúr ablakok és ajtók új festéséhez, me-

CSOMAGOLÁS
375 ml, 750 ml és 2,5 l

lyeknek extrém környezeti körülmények között is

HATÓANYAG
Biocidmentes

meg kell tartaniuk méretüket. Piacvezető nyílászáró

KIADÓSSÁG
8 m2 / liter rétegenként

gyártók esküsznek az Aquawood-Dickschichtlasur
időjárásállóságára. A “generation 3” (“3. generáció”)
kielégíti a legmagasabb követelményeket: UV-suga-

ABLAK- ÉS
AJTÓÁPOLÓ SZET

rak elleni védelem, rugalmasság és vízállósság.

Lezárja a hajszálvékony repedéseket és pórusokat. Egyszerűen
felhordható egy rongydarab
vagy felhordó párna segítségével. Az éves kétszeri ápolás
megakadályozza a lepattogzást.
CSOMAGOLÁS
Szetben: két 500 ml-es ﬂakon,
felhordó kendő és párna.

ADLER WOODCOLOR / SZÍNKEVERŐ RENDSZERREL SZÍNEZHETŐ

Adler Woodcolor

BEVONATRENDSZER
1 x Aquawood-Imprägniergrund
2 x ADLER Woodcolor

Kifejezetten újfestésre
fejlesztve.
ADLER WOODCOLOR

Vízzel hígítható, fedőhatású favédő lazúr

CSOMAGOLÁS
750 ml, 3 l és 9 l

faházak, fazsaluzatok, erkélyek, előtetők és

HATÓANYAG
B

kerítések számára. Az ADLER Woodcolorral

KIADÓSSÁG
8 - 12 m2 / liter rétegenként

tudatosan színezheti a fafelületet. A sokoldalú díszítő lehetőség mellett a kítűnő
időjárásállóság a legjobb feltétele annak,
hogy az ADLER Woodcolor mellett döntsön.

