
 

02-05 (03-03 helyett)  

            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. 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: Oldószer tartalmú, aromás szénhidrogénektol mentes, favédo 
impregnáló anyag DIY és biocid hatóanyagokkal dolgozó ipari üzemek 
számára, kültéri fa alkatrészekhez. Az újszeru kötoanyag-kombináció, 
a magas szilárdanyag-tartalom és az aktív UV-szuro hosszan tartó 
védelmet biztosít az idojárás viszontagságai ellen. 
 

Különleges 
tulajdonságok 

A termékben tartalmazott hatóanyagok biztosítják az ÖNORM B 3802-
2, ill. DIN 68800-3 sz. szabványok által megkövetelt védelmet a 
kékülés (vizsgálata az EN 152-1 szerint) és – Pullex-Imprägniergrund-
dal vegyítve - 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: 23/90). 
 
Favédo anyag – BUWAL-Nr.117415 
Hatóanyag: 0,5% Dichlofluanid 
 

Alkalmazási területek  Nem mérettartó kültéri fa alkatrészek, mint pl. faházak, elotetok, 
faburkolatok, balkonok, kerítések, kerti bútorok, valamint ablakok és 
külso ajtók stb., amelyek a 2-es és 3-as veszélyességi (alkalmazási) 
osztályba tartoznak. 
 
Mélypórusú lombhullató fák esetében, pl. a tölgynél rövidebb javítási 
idointervallumokkal kell számolni. 
 
Az exotikus fáknál (pl. Iroko - afrikai tölgy) a száradás elhúzódhat. 
 

A felhordás módja  Mázolás. Festékszóróval felvinni tilos! 
 

Alapozás 1 adag Pullex-Imprägniergrund Natur vagy Farblos (lásd Adatlap) a 
kékülés, gomba és rovarok okozta károk elleni védelem érdekében. A 
színtelen Pullex-Imprägniergrund farblos termékhez kb. 10% 
kiválasztott színárnyalatú Pullex plus hozzáadása az UV sugarak 
elleni védelmet tovább fokozza és a faanyag szerkezetét különösen 
kihangsúlyozó megjelenést eredményez. A divatos színárnyalatú 
Pullex plus terméket kb. 30 %-nyi mennyiségig lehet hozzáadni. 
Száradási ido kb. 12 óra. 
 

Fedoréteg 2 adag Pullex plus farbig hígítás nélkül. 
Köztes száradási ido kb. 12 óra. 
 
A fa saját színe befolyásolja a végso színárnyalatot. Két színes réteget 
kell felvinni, hogy az idojárás viszontagságainak megfelelo módon álljon 
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ellen. Legjobb ellenálló-képességet a közepes színárnyalatok 
mutatják; extrém idojárási viszonyok között a túl világos és túl sötét 
színárnyalatokat kerülni kell. 
 

Ápoló réteg A még érintetlen felületet a portól és szennyezodéstol meg kell 
tisztítani, és 1 – 2 réteg világosabb színárnyalatú Pullex plus termékkel 
kell bevonni. 
 

Felújító réteg A károsodott fafelületet egy sárgarézdrótból készült kefével meg kell 
tisztítani a régi, laza festékrétegektol, a portól és a 
szennyezodésektol. A továbbiakban úgy kell eljárni, mint az új rétegek 
felvitelekor. 
 

Hígítás Felhasználáskész formában szállítjuk. 
 

Száradási ido 
(szobahomérséklet, 
20°C): 

Felülkenheto kb. 12 óra elteltével 
 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal tisztítsa meg Adlerollal.  
 

Hatékony fedés 8 – 12m2/l rétegenként 
 

Kiszerelési egységek 125 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l (kivéve Trend-FT) 
 

Standard 
színárnyalatok 

Weide (fuz)    50316 
Eiche (tölgy)    50317 
Lärche (vörösfenyo)                     50318 
Kiefer (erdeifenyo)   50331 
Teak (tíkfa)                                             50319 
Mahagoni (mahagóni)                             50320 
Zeder (cédrus)                                        50321 
Oliv (oliva)                                               50322 
Nuß (dió)    50323 
Palisander (paliszander)  50324 
Ebenholz (ébenfa)                                   50325 
 

Divatos színárnyalatok Kalkweiß (mészfehér)                                50314 
Altgrau (ószürke)                                       50412 
Tannengrün (fenyozöld)                            50327 
További különleges színárnyalatok az ADLER Holzfarbtonkarte 
színárnyalatai szerint. 
 
A Pullex plus farblos 50330 és Natur 50315 termékeket csak 
világosításra és a színárnyalatok keverésére szabad használni. A 
Pullex plus natur termék a divatos-színárnyalatokkal való keverésre 
nem alkalmas. 
 
Az új rétegek standard színárnyalatainak farblos 50330 termékkel 
történo világosítása esetén rövidebb felújítási idointervallumokkal kell 
számolni (csökkent UV-védelem). Ezért a Weide (fuz) vagy Eiche 
(tölgy) színárnyalatokat kell a sötétebb színárnyalatok világosítására 
használni. 
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Biztonságtechnikai 
tudnivalók 

Kérjük, vegye figyelembe a favédoszerek alkalmazására 
vonatkozó irányelveket és a „Biztonságtechnikai eloírások”-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 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.  

 
 


