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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 vevőink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti 
segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos 
egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevő/felhasználó egyéni felelősségére dönt. Egyéb esetekben 
Általános eladási feltételeink vannak érvényben. 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. 
 
 

 

 

A termék leírása Színkiegyenlítő hatású favédő nano-lazúr új és homok-szóróval kezelt 
kültéri fafelületekhez nagyon jó hidrofóbikus tulajdonsággal. 
 

Különleges tulajdonságok Filmvédő anyagot tartalmaz kékülést okozó gombák és penészedés 
ellen. 
 
Eleget tesz a VOC-irányelv határozatainak, melyek 2010.1.1-jén lépnek 
életbe. 
 

Alkalmazási területek  Új vagy homokszóróval tisztított, tűlevelű fából készült, nem mérettartó 
kültéri fafelületekhez mint pl. faburkolatok, balkonok és tetőszékek. 
 

A felhordás módja  Ecsetelés 
 

Új festés Alapozás: 2 adag Pullex Naturell. 
Amennyiben gombákkal és rovarokkal szembeni védelem szükséges, 
Pullex Imprägniergrund-dal alapozni (lásd a Műszaki Adatlapot). 
 
Homokszóróval tisztított felület: 2 adag Pullex Naturell 
 

Ápoló festés Csökkenő hidrofób hatás esetén 1 adag Pullex Naturell. 
 

Hígítás Felhasználáskész formában szállítjuk. 
 

Száradási idő 
(szobahőmérséklet, 20°C): 
 

kb. 12 óra 
 
 

Feldolgozási és 
munkadarab hőmérséklet 

Nem szabad 5 °C alatt lennie. 
 
A levegő magas páratartalma és/vagy alacsony hőmérséklet 
meghosszabítja a száradást. 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal tisztítsa meg Adlerollal.  
 

Kiadósság 6 – 10m2/l rétegenként 
 

Kiszerelési egységek 750 ml, 2,5 l, 25 l 
 

Színárnyalat Fichte gelaugt (lúgozott lucfenyő) 50545 
 

 
 
 
 

Pullex Naturell                                     50545 ff



 
 
 
 
Folytatás  Pullex Naturell 50545 ff 

  

Biztonságtechnikai 
tudnivalók: 

Kérjük, vegye figyelembe a „Biztonságtechnikai előírások”-ban 
foglaltakat! 
 
Az oxidatív módon száradó termékekkel átitatott rongyok esetében 
fennáll az öngyulladás veszélye! Az átitatott rongyokat kiterítve hagyja 
megszáradni; tárolásuk zárt fémtartályban, ill. víz alatt kötelező. 
 
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.  

 


