
Renovace dřevěných ploch v exteriéru
PULLEX – silný v ochraně dřeva

OBLAST POUŽITÍ: dřevěná okna, vchodové dveře, ploty, dřevostavby, podhledy a pergoly

RENOVACE OKEN A DVEŘÍ:
Pullex Renovier  Grund + Pullex Fenster Lasur

RENOVACE PLOTŮ, ZÁBRADLÍ, DŘEVOSTAVEB: 
Pullex Renovier  Grund + Pullex Plus Lasur

RENOVACE KRYCÍM NÁTĚREM: Pullex Color

CO ZÍSKÁTE SE SYSTÉMEM PULLEX?
• vhodný pro tvorbu lazurovacích, polokrycích a krycích  
 povrchových úprav
• velmi dobré zesvětlení tmavých dřevin
• kompletní ochrana proti dřevokazným škůdcům (proti  
 dřevokazným houbám, dřevo zabarvujícím houbám,  
 proti dřevokaznému hmyzu)
• možný výsledný barevný efekt dřevěných oken téměř

 totožný s barevným odstínem ostatních částí  exteriéru
  nebo naopak možnost barevně  vyniknout Vaším oknům
• vysoká vydatnost produktů Pullex
• hluboká penetrace do dřeva
• dlouhodobá UV ochrana díky jemným pigmentům
• jednoduchá aplikace
• bez odlupování

JAK NA TO?
RENOVACE DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

KROK 1: Předpříprava
Odlupující se, zvětralé nátěry jemně odstranit škrabkou, přebrousit starý nátěr brusným
papírem se zrnitostí 60 a následně brusným papírem se zrnitostí 120.

KROK 2: Základování
jehličnaté dřeviny: 1 - 2 x Pullex Renovier  Grund, schnutí cca. 12 hod.
listnaté dřeviny: 1 x Pullex Plus Lasur, schnutí cca 12 hod

KROK 3: Vrchní nátěr
jehličnaté dřeviny: 2 x Pullex Fenster-Lasur v daném barevném odstínu
listnaté dřeviny: 2 x Pullex Fenster-Lasur v odstínu určeném pro listnaté dřeviny



Firmy

BAREVNÉ MOŽNOSTI:

Všechny Pullex  produkty jsou k dispozici 
v mnohých standardních odstínech. Vaše 
oblíbené odstíny je možné dotónovat 
pomocí míchacího zařízení Color4You.
Technické listy produktů najdete na 
našich stránkách www.adlercesko.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte:

RENOVACE PLOTŮ, ZÁBRADLÍ, DŘEVOSTAVEB

KROK 1: Předpříprava
Mosazným kartáčem odstranit odlupující se zešedivělé staré nátěry, nečistoty a prach.
Ostré hrany přebrousit brusným papírem se zrnitostí 60 – 120.

KROK 2: Základování
1x Pullex Renovier-Grund, silně savé povrchy základovat 2 x systémem „mokrý do mokrého“. (schnutí minimálně 12 hodin)

KROK 3: Vrchní nátěr
2x Pullex Plus-Lasur ve zvoleném odstínu, schnutí mezi vrstvami cca 12 hod., obzvlášť vhodné odstíny: modřín, borovice, 
ořech


