
chrana a údržba dreva v exteriério



Drevo. Produkt prírody.

Drevo je jedinečný prírodný produkt. Pracuje a mení sa v priebehu času  
v závislostí od podnebia, vlhkosti a prostredia. Aby bola táto najprirodzenejšia  
surovina i po viacerých rokoch rovnako krásna ako v prvý deň, vyžaduje  
odbornú úpravu a komplexnú starostlivosť.
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Prosíme dbajte na technické listy resp. texty na etikete!



Impregnácia
Chrániť bezpečne. Vždy si prečítajte etiketu a informácie o produkte.

PULLEX 
IMPRÄGNIER-GRUND

„Impregnácia pre rozpúšťadlový 
systém ADLER na náter dreva.“

Rozpúšťadlová impregnácia, bez 
zápachu, s biocídnymi látkami 
určená pre drevo v exteriéri. 

Zvláštne vlastnosti:
impregnácia pre ADLER nátery na 
drevo  na báze rozpúšťadiel
prevencia proti napadnutiu hubami 
a hmyzom
odskúšaný a kontrolovaný 
prostriedok na ochranu dreva

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 8 – 12 m²/l 

Veľkosti balenia:  750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

PULLEX
RENOVIER-GRUND 

„Polokrycí, zosvetľovací 
základ spevňujúci drevo“

Pigmentovaná impregnácia dreva 
bez zápachu s biocídmi určená pre 
drevo v exteriéri. Pre sanáciu starých, 
zvetraných náterov dreva.

Zvláštne vlastnosti:
univerzálne použiteľný, polokrycí, 
impregnačný základ
zakryje škvrny a zašednuté miesta
perfektná príprava podkladu pre 
následný náter z radu Pullex

Spôsob nanášania:
Natieranie, nie striekanie!

Spotreba: 8 – 12 m²/l 

Veľkosti balenia:  750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
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PULLEX AQUA-
IMPRÄGNIERUNG

„Impregnácia na vodnej báze“

Vodou riediteľná impregnácia dreva na  
báze špeciálnych Alkyd-/Akrylových dis-
perzií pre exteriér. Použité biocídne látky 
podľa ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 
zaručujú ochranu pred zamodraním, pred 
drevokaznými hubami a preventny účinok 
proti napadnutiu drevokazným hmyzom.

Zvláštne vlastnosti:
impregnácia pre vodouriediteľné 
Adler nátery na drevo
prevencia proti napadnutiu hubami 
a hmyzom
odskúšaný a kontrolovaný prostriedok 
na ochranu dreva

Spôsob nanášania:
natieranie (akrylový štetec)

Spotreba: 8 – 12 m²/l 

Veľkosti balenia: 750 ml, 2,5 l, 10 l



Ochrana dreva, fasády, balkÓny, prístrešky, ploty
Chrániť bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

PULLEX
PLUS-LASUR 

„Univerzálna, otvorenopórovitá 
tenkovrstvá lazúra“

Rozpúšťadlová lazúra na drevo bez zá-
pachu pre drevo v exteriéri. Kombinácia 
pojív, vysoký obsah sušiny a aktívny UV-
fi lter zaručujú dlhotrvajúcu ochranu voči 
poveternosti.

Zvláštne vlastnosti:

v okolí domu

a napadnutím plesňami

optimálnu ochranu pred počasím

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 8 – 12 m²/l 

Veľkosti balenia: 125 ml, 750 ml, 
 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

PULLEX
OBJEKT-LASUR

„Z hľadiska nákladov výhodná 
lazúra na veľké plochy, 
netvorí fi lm“

Rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra bez zá-
pachu pre veľkè plochy z dreva v exterièri. 
Pôsobením poveternosti sa neodlupuje. 
Povrchová úprava chráni pred zamodra-
ním a napadnutím plesňami. Na ochranu 
pred napadnutím drevokaznými hubami 
a hmyzom je potrebná impregnácia s Pul-
lex Imprägnier-Grund.

Zvláštne vlastnosti:
 obzvláŠť vhodný pre krovy, 
ploty, vidiecke stavby 

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: Ca. 10 m²/l 

Veľkosti balenia: 2,5 l, 20 l    



Rada odborníka
Pri renovácii dreva je veľmi dôležité čistenie 
do hĺbky pórov. Aby nový náter dobre držal, je 
bezpodmienečne nutné zo zvetralého podkladu 
mosadznou kefou odstrániť uvoľnené kúsky 
a zvyšky starých náterov.
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PULLEX
TOP-LASUR 

„Tenkovrstvá lazúra brániaca 
tvorbe kvapiek pre nový náter 
a renováciu“

Vynikajúco spracovateľná rozpúšťadlová 
lazúra na drevo. Reguluje vlhkosť, vysoko 
difúzna s dobrou schopnosťou penetrácie 
do drevného podkladu. Špeciálne ochran-
né prostriedky na ochranu pred účinkami 
svetla zaručujú dlhotrvajúcu ochranu voči 
poveternosti.

Zvláštne vlastnosti:

kombinácii s Pullex Renovier-Grund

napadnutím plesňami

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: Ca. 12 m²/l

Veľkosti balenia:  750 ml, 2,5 l
 5 l, 10 l, 20 l

PULLEX
HIGH-TECH

„High-Solid tenkovrstvá 
lazúra pre nový náter“

Bezaromatická lazúra na drevo na báze 
rozpúšťadiel pre drevo v exteriéri. Kom-
binácia High-Solid alkydových živíc umož-
ňuje vysoký obsah sušiny pri súčasne 
nízkej viskozite. Veľmi dobrá schopnosť 
penetrácie do drevného podkladu. Vyso-
kohodnotné UV-fi ltre zaručujú dlhotrva-
júcu ochranu voči poveternosti.

Zvláštne vlastnosti:

   sušiny šetrný k životnému prostrediu

plesňamit

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: Ca. 12–15 m²/l 

Veľkosti balenia: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
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Ochrana dreva, fasády, balkÓny, prístrešky, ploty
Chrániť bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

PULLEX 
FENSTER-LASUR 

„Renovačná lazúra 
na okná a dvere“

Rozpúšťadlová renovačná lazúra na báze 
vysokohodnotných alkydových živíc, bez 
zápachu. Špeciálne pigmenty a UV-fi lter 
zaručujú dlhotrvajúcu ochranu voči po-
veternosti. Neobsahuje biocídy, v spojení 
s Pullex Renovier-Grund preventívny úči-
nok voči zamodraniu (B), drevokazným 
hubám (P) a hmyzu (Iv). 

Zvláštne vlastnosti:

   náter pre okná a dvere

 

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 8 – 10 m²/l 

Veľkosti balenia: 750 ml l, 2,5 l    

PULLEX 
AQUA-PLUS 

„Tenkovrstvá univerzálna 
lazúra na báze vody“

Vodouriediteľná, transparentná lazúra 
na drevo na báze akrylovo-alkydových ži-
víc. Svetlostále, mikronizované pigmenty 
zaručujú vynikajúcu UV-ochranu.

Zvláštne vlastnosti:

   prvkov v okolí domu

Spôsob nanášania:
natieranie (mäkký akrylový štetec)

Spotreba: 8 – 10 m²/l 

Veľkosti balenia: 750 ml l, 2,5 l, 10 l 



Rada odborníka
Pri novom nátere treba dať pozor na vlhkosť 
dreva ( je potrebné  ju dodržať pod 17% už od 
dodávateľa). To enormne zvýši  trvanlivosť.

Najlepšiu odolnosť voči poveternosti dosiahne-
te so strednými odtieňmi hnedej!
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PULLEX 
AQUA-DSL

„Hrubovrstvá lazúra na báze 
vody na okná a dvere“

Vodouriediteľná hrubovrstvá lazúra na 
báze akrylátových disperzií s veľmi dob-
rou odolnosťou voči poveternosti a UV-
žiareniu. Pullex Aqua-DSL sa vyznačuje 
excelentnou trvalou elasticitou, vynika-
júcou transparentnosťou, nelepivosťou a 
je šetrný k životnému prostrediu, neobsa-
huje biocídy a je priedušný.

Zvláštne vlastnosti:

   náter na okná

   popredných výrobcov okien
3 nátery pre dlhú životnosť

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 8 m²/l 

Veľkosti balenia: 750 ml l, 2,5 l



Ochrana dreva, fasády, balkÓny, prístrešky, ploty
Chrániť bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

PULLEX 
COLOR 

„Krycia, prievzdušná 
lazúra na drevo“

Univerzálna, hodvábne matná, vrchná 
lazúra na drevo pre exteriér. Olejovitá 
konzistencia s veľmi dobrou odolnosťou 
voči poveternosti, difúzna so schopnosťou 
regulácie vlhkosti.

Zvláštne vlastnosti:

   nové nátery a renováciu

   olejových náterov

Spôsob nanášania:
Natieranie, Valčekovanie,Striekanie

Spotreba: cca 10 m²/l 

Veľkosti balení: 750 ml, 2,5 l, 10 l

PULLEX 
AQUA-COLOR

„ Krycí, vodový 
náter na drevo“

Vodouriediteľná krycia povrchová úprava 
na drevo v exteriéri na báze akrylátových 
a alkyd-živičnatých disperzií. Chráni pred 
zamodraním a napadnutím plesňami.

Zvláštne vlastnosti:
krycia lazúra na drevo pre nový náter
extrémna odolnosť voči poveternosti 
a farebná stálosť
neohraničené množstvo 
farebných odtieňov

Spôsob nanášania:
Natieranie (akrylátový štetec)

Spotreba: 8 – 12 m²/l 

Veľkosti balení: 750 ml, 2,5 l, 10 l



Rada odborníka
Obzvlášť rustikálny efekt dosiahnete s Pullex 

vanom dreve.
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PULLEX 
SILVERWOOD

„Efektná impregnačná lazúra 
so špeciálnymi pigmentami“

Rozpúšťadlová, bezaromatická impreg-
nácia na drevo v exteriéri. Špeciálne pig-
menty spôsobujú vplyvom poveternosti 
striebristý patinový efekt. Prirodzená, 
otvorenopórovitá lazúra, neodlupuje sa.

Zvláštne vlastnosti:
impregnačná lazúra na drevo pre 
drevené konštrukcie vystavené 
voľnému pôsobeniu poveternosti

 farebné odtiene s metalic-
kým efektom alebo charakterom 
starého dreva
špeciálne pigmenty vedú pôsobením 
poveternosti k striebristému patinové-
mu efektu

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 4 – 8 m²/l podľa savosti podkladu) 

Veľkosti balení: 750 ml, 5 l, 20 l



Oleje na drevo

PULLEX 
HOLZÖL 

„Olej na drevo na báze prírod-
ných modifi kovaných olejov“

Na pojivá bohatý olej na báze modifi kova-
ných olejov s veľmi dobrou schopnosťou 
penetrácie a špeciálnymi UV-absorbérmi, 
určený pre drevo exteriéri 

Zvláštne vlastnosti:
pre zvislé plochy v exteriéri
na báze prírodných, zušľachtených 
olejov
dobrá odolnosť voči poveternosti 

 

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 10 – 15 m²/l 

Veľkosti balení: 750 ml, 2,5 l, 10 l

PULLEX 
BODENÖL

„Olej na drevené podlahy 
v exteriéri“

Silno penetrujúci olej pre vodorovné 
plochy v exteriéri. Veľmi dobrá stabilizá-
cia farieb u exotických drevín.

Zvláštne vlastnosti:
špeciálny olej pre drevené 
terasy v exteriéri
optimálna stabilizácia farieb
exotických drevín
redukuje tvorbu trhlín a šednutie dreva

Spôsob nanášania:
Natieranie

Spotreba: 15 m²/l 

Veľkosti balení: 750 ml, 2,5 l
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Rada odborníka
Pullex Holzöl zvýrazní vlastné sfarbenie dreva a 
prepožičia mu tým ešte viac prirodzenej živosti.
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PULLEX 
TEAKÖL 

„Ošetrujúci olej pre teakové 
drevo a ostatné exotické dreviny“

Olej pripravený na okamžité použitie na 
báze obnoviteľných surovín pre prvú úpra-
vu a ošetrenie záhradného nábytku z listna-
tých a exotických drevín. Veľmi dobrá pre-
nikavosť, vynikajúce zvýraznenie textúry 
dreva, dobrá vodoodpudivosť a jednoduché 
spracovanie. Pullex Teaköl neobsahuje bio-
cídy a preto môže byť použitý aj v interiéri.  

Zvláštne vlastnosti:
pre impregnáciu a ošetrenie záhradného 
nábytku z exotických drevín
ideálne výsledky  v kombinácii 
s ADLER Holzentgrauer
jednoduché spracovanie aplikáciou 
pomocou textílie (handry)

Spôsob nanášania:
Stieranie, vbrúsenie pomocou 
brúsneho rúna

Spotreba: Ca. 30 m²/l; tenko rozotrieť

Veľkosti balení: 250 ml, 1 l



WURMEX 

„Bojovník proti červom, 
bez zápachu“

Vodouriediteľný ochranný prostriedok na 
drevo k boji proti škodcom dreva v interié-
ri a exteriéri.
ADLER Wurmex je vhodný pre všetky 
druhy drevín, ktoré musia byť preventív-
ne  chránené proti napadnutiu drevokaz-
ným hmyzom alebo účinne  škodcov ničiť. 
Napr. krovy, schody, nábytok.

Zvláštne vlastnosti:
k boji voči drevokaznému hmyzu
vodouriediteľný a preto 
neutrálnej vône
pre ľudí a domáce zvieratá neškodný  

Spôsob nanášania:
Natieranie

Veľkosť balení: 100 ml, 750 ml, 2,5 l

HOLZENTGRAUER

„Omladzovač dreva“

Efektívny čistič a odstraňovač šedi na 
báze kyseliny oxálovej na očistenie a zos-
vetlenie zvetraného a zašednutého dreva, 
ako záhradný nábytok a terasy.

Zvláštne vlastnosti:
čistič a odstraňovač šedi pre drevené 
terasy a záhradný nábytok
zosvetľuje a odstraňuje machy a od-
búrané drevné substancie
biologicky odbúrateľný

Spôsob nanášania:
Natieranie

Veľkosť balení: 1 l, 2,5 l

Príprava a starostlivosť o drevo
Chrániť bezpečne. Vždy si prečítajte etiketu a informácie o produkte.
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PFLEGESET
PLUS 

„Balík s dobrou ideou“

ADLER Pfl egeset Plus je ošetrovací balík 
na  vonkajšiu časť drevených okien ošet-
rených lazúrovacím systémom ako aj zá-
hradného nábytku. Pravidelnou ročnou 
údržbou týmto systémom sa trvanlivosť 
okien výrazne predĺži.

Zvláštne vlastnosti:
pre údržbu drevených okien raz ročne
vrátane špeciálnych nanášacích 
fľ ašiek s hubkou
uzatvára trhliny a póry a tým predlžuje 
životnosť

Obsah:

1 čistiaca handrička
2-dielny set náradia 
(Fenster-tool)

Všetky súčasti môžu byť objednané 
aj jednotlivo.

Rada odborníka
Rada pre ošetrenie: pravidelnou starostlivos-

stále skvelé čerstvé povrchy a po štetci už nebu-
dete musieť siahnuť!
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HAUSTÜREN-
PFLEGESET 

„Starostlivosť o vchodové 
dvere bez škrabancov“

ADLER Haustürenpfl egeset je systém sta-
rostlivosti - čistenie a oživenie vchodových 
dverí s lazúrovacou alebo krycou povrcho-
vou úpravou. Vytvorí tenký ochranný fi lm 
s pekným hodvábnym leskom, chrániaci 
dvere pred nečistotami a vodou.

Zvláštne vlastnosti:
vyvinutý pre vchodové dvere a brány
žiadne šmuhy po stieraní na veľkých 
plochách
bezfarebný ochranný fi lm pre všetky 
farebné odtiene.

Obsah: 

2 rozprašovacie hlavice 
2 handry na čistenie a leštenie

Všetky súčasti môžu byť objednané 
aj jednotlivo.



ADLER Slovensko s.r.o.
Montážna 3, 971 01 Prievidza
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