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 ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz; 00 43 5242/6922-430 

 
Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevoink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti 
segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelezo, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos 
egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevo/felhasználó egyéni felelosségére dönt. Az Adatlap 
minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló 
fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát fenntartjuk magunknak. 

 

Pullex-Imprägniergrund       50208 ff 
 
 

A termék leírása Oldószer tartalmú, aromás szénhidrogénektol mentes, favédo 
impregnáló anyag DIY és biocid hatóanyagokkal dolgozó ipari üzemek 
számára, kültéri fa alkatrészekhez.  
 

Különleges tulajdonságok A termékben tartalmazott hatóanyagok biztosítják az ÖNORM B 3802-
3, ill. DIN 68800-3 sz. szabványok által megkövetelt védelmet a 
kékülés (vizsgálata az EN 152-1 szerint) és a fát roncsoló gombák 
ellen (vizsgálata az EN 113 szerint), illetve a preventív védelmet a fát 
károsító rovarokkal szemben (vizsgálata az EN 46 szerint). 
Szabvány szerinti felhasználás esetén a felhordási mennyiség kb. 200 
g/m2 (tanúsító bizonyítvány száma: 6/93). 
 
Hatóanyagok (kékülés, gombásodás és a fát károsító rovarok ellen):  
0,5% Dichlofluanid, 0,6% Tebuconazol, 0,003% Cyfluthrin 

Alkalmazási területek  Faházak, elotetok, faburkolatok, balkonok, fedélszékek, kerítések, 
ablakok, kültéri ajtók stb.; 2-es és 3-as veszélyeztetési (használati) 
osztály 
 

A felhordás módja  Mázolás, merítés, öntés. Festékszóróval felvinni tilos! 
 

Alapozás 1 adag natúr színu vagy színtelen Pullex-Imprägniergrund-ba 
belekeverünk 10%-ot a következo réteg színárnyalatát viselo Pullex 
plus-ból.  
Fedoréteg nélkül az anyag nem áll ellen az idojárás 
viszontagságainak!  
 

Fedoréteg 2 adag Pullex plus farbig, hígítás nélkül (lásd Adatlap) 
Köztes száradási ido: kb. 12 óra.  
 

Hígítás Adlerol aromatenfrei 80301-gyel. 
A terméket felhasználásra kész állapotban szállítjuk. 
 

Száradási ido 
(szobahomérséklet, 20°C): 

Felülkenheto kb. 12 óra múlva. 
 

A feldolgozás eszközei Használat után azonnal tisztítsa le Adlerol-lal.  
 

Hatékony fedés 8 – 12m2/l  
 

Kiszerelési egységek 750 mL, 2,5 L, 5 l, 20 L, 200 L  
 

Színárnyalatok Natúr      50208  
Színtelen          50209 
Bézs színu javító festék 50236 és W20 (lásd külön Adatlapon) 
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Folytatás      ADLER Pullex-Imprägniergrund 50208 ff 
 
 
Biztonságtechnikai 
tudnivalók 

Ügyeljen a favédoszerek alkalmazására vonatkozó irányelveket 
tartalmazó biztonságtechnikai eloírások betartására! 
 
Az oxidatív módon száradó termékekkel átitatott rongyok esetében 
fennáll az öngyulladás veszélye!  
Az átitatott rongyokat kiterítve hagyja megszáradni; tárolásuk zárt 
fémtartályban, ill. víz alatt kötelezo. 
 
A favédoszerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak a gombák és/vagy 
rovarok károsító tevékenysége ellen. Ebbol következoen csak abban az 
esetben alkalmazandók, ha a fa védelme kötelezoen elo van írva, vagy 
amennyiben ez egyes esetekben szükséges. Belso terekben nagy 
felületen nem használható, de semmi esetre sem lakó- és 
hálóterekben. Nem szabad olyan terekben használni, amelyekben 
élelmiszert vagy takarmányt készítenek, állítanak elo, raktároznak 
vagy árulnak. 
 
Olyan fa alkatrészekhez ne használja, melyeket méhkaptárakba, ill. 
szaunákba épít be, és ne használja olyan fa alkatrészekhez sem, 
amelyek tartósan talajjal, és/vagy vízzel érintkeznek.  
 

 
Különleges utasítás 

Amennyiben a terméket belso térben nagy felületen (pl. padlástérben, 
manzárdban) alkalmazta, javasoljuk a felület fedo átkenését vízzel 
hígítható termékkel, pl. ADLER Aquawood Dickschichtlasur-ral vagy 
ADLER Innenlasur-ral.  

 


