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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és  feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

Pullex-Dickschichtlasur Spritzqualität 50471 ff 
 
Termékleírás 
 

Magas értékű, alkidgyanta bázisú, aromás 
szénhidrogénektől mentes, oldószeres vastaglazúr. 
Speciális pigmentjei és UV-szűrője hosszantartó  
védelmet biztosít az időjárással szemben. 
 

Alkalmazási területek 
 

Lombhullató fafajtákból gyártott ablakok és ajtók 

Felhordási mód 
 

Szórás (Airless, Airmix eljárással) 

Bevonatrendszer 
 

1. változat: 
 
1x Pullex Tauchimprägnierung spezial, szárítás egy 
éjszakán át, simára csiszolás 280 szemcsemérrettel. 
 
Alternatíva: 1x Aquawood-Tauchimprägnierung S,  
kb. 4 óra szárítás (lásd műszaki adatlap. 
 
2x Pullex-Dickschichtlasur, rétegenként 175-200 μm 
nedves filmréteg; szárítás egy éjszakán keresztül. 
 
2. változat: 
 
1 × Pullex Tauchimprägnierung spezial, szárítás egy 
éjszakán át, csiszolás 280 szemcsemérettel.  
 
Alternatíva: 1x Aquawood-Tauchimprägnierung S,  
kb. 4 óra szárítás (lásd műszaki adatlap) 
 
1x bőséges szórás ADLER KH-Spritzisoliergrund farblos 
(színtelen) matt 50035 anyaggal, kb. 30% ADLER 
Universal Spritzvedünnung 80367 hígítóval hígítva. 
Felhordási mennyiség: 180 g/m2, ami 200 μm nedves 
filmrétegnek felel meg. Szárítás egy éjszakán keresztül, 
csiszolás 220-240 szemcsemérettel. 
 
1x Pullex Dickschichtlasur, 175-200 μm nedves 
filmréteg; szárítás egy éjszakán keresztül. 
 

Száraz filmréteg teljes 
vastagsága 
 

Legalább 60 μm, a megadott munkamenet után. 
 
Túl vastag (100 μm feletti) film esetén a diffúziós 
képesség csökken, ezért kerülendő. 
 

Hígítás 
 

Szükség esetén, kb. 5-10% ADLER Universal 
Spritzvedünnung 80367 (hígító). 
 



 
 
 
 
Folytatás Pullex Dickschichtlasur Spritzqualität 50471 ff
  
Száradási idő (szobahőmérséklet 
20°C) 
 

Porszáraz:   kb. 2 óra múlva 
Nem ragad:   kb. 5 óra múlva 
Teljesen száraz:  kb. 24 óra múlva 
 

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 
 

min.  + 10 °C 
Magas páratartalom, alacsony hőfok esetén a száradás 
elhúzódik. Kerülje a közvetlen napsugárzást (túl gyors 
száradást okoz). 
 

Munkaeszközök 
 

Használat után azonnal Adlerol 80301 termékkel vagy 
ADLER Universal Spritzvedünnung 80367 hígítóval 
tisztítsa. 
 

Csomagolás 20 l 
 

Tárolás 
 

Hűvös, fagymentes helyen 

Tárolási idő 
 

Zárt, eredeti göngyölegben, 1 év. 

Színárnyalatok 
 

Frumento 50471 
további színárnyalatok külön rendelésre 
 

Biztonságtechnikai útmutatások 
 

Vegye figyelembe a “Favédőszerek alkalmazásának 
irányelveit” és a “Biztonsági adatlapot”! 
 
Az oxidációsan száradó termékekkel átitatott rongyok 
esetében fennáll az öngyulladás veszélye! Az átitatott 
rongyokat kiterítve hagyja megszáradni; zárt 
fémtartályban ill. vízben tárolja. 
  
Öngyulladás veszélye miatt, a terméket nitrocellulóz 
porral szennyezett szórófülkében ne használja! 
 
Tartsa be az ablakok szóró fedésére adott 
munkavégzési útmutatónkat! 

Egyéb útmutatások Tartsa be a “Faablakok bevonása szórófülkében” c. 
Irányelveket’ 

 


