
 

 
 

03-06 (01-06 helyett)  
            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 Oldószer tartalmú, csepegésgátló favédő lazúr speciálisan kültéri 
fafelületek felújításához, de új festésekhez is ajánlott. 
 

Különleges tulajdonságok Filmvédő anyagot tartalmaz kékülést okozó gombák és penészedés 
ellen. 
 

Alkalmazási területek  Nem mérettartó kültéri fa alkatrészek, mint pl. faházak, előtetők, 
faburkolatok, balkonok.  
Mélypórusú lombhullató fák esetében, pl. a tölgynél rövidebb javítási 
időintervallumokkal kell számolni. 
 
Az exotikus fáknál (pl. Iroko - afrikai tölgy) a száradás elhúzódhat. 
 

A felhordás módja  Mázolás. Festékszóróval felvinni tilos! 
 

Új festés Alapozás: 1 adag Pullex-Imprägniergrund Natur vagy Farblos (lásd 
Műszaki Adatlap) a kékülés, gomba és rovarok okozta károk elleni 
védelem érdekében. Száradási idő kb. 12 óra. 
 

 Fedőréteg: 2 adag kívánt színre kikevert Pullex Top, 
köztes száradási idő kb. 12 óra. 
 
Legjobb ellenálló-képességet az időjárással szemben a közepes 
színárnyalatok mutatják; extrém időjárási viszonyok között a túl világos 
és túl sötét színárnyalatokat kerülni kell. 
 

Felújító réteg A felület előkezelése: a károsodott fafelületet egy sárgarézdrótból 
készült kefével meg kell tisztítani a régi festékrétegektől, a portól és a 
szennyeződésektől, majd a vízszintes részeket meg kell csiszolni 60-as 
szemcseméretű csiszolópapírral. 
 
Alapozás: 1 adag Pullex-Imprägniergrund Renovierfarbe felújító 
impregnálószert ecsettel bőven felvinni a felületre (lásd Műszaki 
Adatlap). Száradási idő kb. 12 óra. 
 
Fedőréteg: 2 adag kívánt színre kikevert Pullex Top, 
köztes száradási idő kb. 12 óra. 
 

Hígítás Felhasználáskész formában szállítjuk. 
 

Száradási idő 
(szobahőmérséklet, 20°C): 

Felülkenhető kb. 12 óra elteltével 
 
Alacsony hőmérséklet ill. a levegő magas páratartalma 
meghosszabíthatja a száradási időt. 
 

Pullex Top                                      50550 ff



 
 
 
 
Folytatás  Pullex Top 50550 ff 

  

Munkaeszközök Használat után azonnal tisztítsa meg Adlerollal.  
 

Kiadósság 8 – 12m2/l rétegenként 
 

Kiszerelési egységek 750 ml, 2,5 l, 4,75 l, 13 l 
 

Eltarthatóság 
 

Legalább 5 év eredetileg lezárt csomagolásban 

Színárnyalatok W30 50550, színezhető az ADLER favédő szerek színkártyája alapján 
 

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.  

 


