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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

Před více než 80 lety položil Johann Berghofer základní 
kámen značky ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků.
Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: 

Naše nadšení pro barvu, které nás každý den motivuje k vytváření 
dokonalých nátěrových systémů na různé druhy povrchů.

Se smyslem pro lak – s barvou v krvi.
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Color4You

Pullex Top-Mattlasur 
Moderní tenkovrstvá lazura pro přirozený matný vzhled

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
// Dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
// Při natírání svislých ploch nestéká.
// Velmi dobře penetruje do podkladu a je vysoce prodyšná.
// Vhodná na nové nátěry i renovace.
// Chrání dřevo proti modrání a napadení plísněmi.
// Dostupná v široké škále barevných odstínů.
// Při renovaci ideální použít v kombinaci s Pullex Renovier-Grund. 

Oblasti použití
Dřevěné konstrukce a fasády, štíty, vrata, ploty, pergoly, altány, balkóny, 
střešní podhledy, obklady, okenice, markýzy, atd.

Způsob nanášení Aplikace natíráním, ne stříkáním.

Vydatnost cca 8 – 12 m2/l

Velikosti balení 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l* 

Standardní barevné odstíny
Weide (Vrba) 4455050043
Eiche (Dub) 4455050044

Lärche (Modřín) 4455050045
Kiefer (Borovice) 4455050046

Kastanie (Kaštan) 4455050047
Sipo 4455050048

Nuss (Ořech) 4455050049
Palisander 4455050050

Afzelia 4455050051
Wenge 4455050052

Kalkweiß 
(Vápenná bílá)  4455067081

Báze k tónování
W30 4455000030

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

NOVINKA

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.
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Dřevo a dřevěné fasády nás 
provází po dlouhá staletí.

A přes různě dlouhá období, kdy tomu tolik 
nebylo, jejich obliba opět stoupá. Stavebníci 
chtějí vnést do svého domova kus přírody 
a přírodní prvky a vyvážit tak shon a ruch 
světa nabitého moderními materiály a tech-
nologiemi. To je jeden z důvodů, proč jsou 
stále tak populární roubenky a proč se těší 
takové oblibě i dřevěné fasády.

Špičková ochrana pro váš domov
Pokud je pro vás důležité prostředí, ve kterém 
trávíte podstatnou část života, nebo jste už 
investovali do návrhu a stavby svého domova 
nejen čas a finance, ale také kus své duše, 
budete chtít jeho krásu zachovat co nejdéle, 
jak jen je to možné.

Proto by byla velká škoda odbýt finální 
povrchovou úpravu použitím neprofesionál-
ní barvy. Zvláště pak roubenky nebo dřevěné 
fasády si zaslouží to nejlepší na trhu. Právě 
proto jsme pro ně vyvinuli špičkovou inova-
tivní ochrannou lazuru Pullex Top-Lasur nebo 
Pullex Top-Mattlasur.

Barevné odstíny renovačního 
systému Pullex

© DŘEVOSTAVBY HARABIŠ, S. R. O.
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Standardní barevné odstíny
Weide (Vrba) 50551
Eiche (Dub) 50552

Lärche (Modřín) 50553
Kiefer (Borovice) 50554

Nuss (Ořech) 50555
Palisander 50556

Kastanie (Kaštan) 50559
Sipo 50560

Afzelia 50561
Wenge 50562

Kalkweiß 
(Vápenná bílá) 50563

Báze k tónování
W30 50550

Pullex Top-Lasur
Profesionální nestékavá tenkovrstvá lazura
pro nové nátěry a renovace

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
// Rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny.
// Chrání proti modrání, plísním a napadení dřevokaznými houbami.
// Ideální aplikační vlastnosti a dlouhý otevřený čas zpracování.
// Velmi dobrá penetrace do hloubky.
// Regulace vlhkosti a dlouhodobá ochrana před vlivem povětrnosti.
// Při renovaci ideální použít v kombinaci s Pullex Renovier-Grund.

Oblasti použití
Dřevěné konstrukce a fasády, štíty, vrata, ploty, pergoly, altány, balkóny, 
střešní podhledy, obklady, okenice, markýzy, zahradní nábytek atd.

Způsob nanášení Aplikace natíráním, ne stříkáním.

Vydatnost cca 8 – 12 m²/l

Velikosti balení 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l* 

* Ne každý odstín je dostupný ve všech velikostech.

2 x 12 h
+5 °C

80301
8–12 m²

1l

W
ei

de
 (V

rb
a)

Ei
ch

e 
(D

ub
)

Ki
ef

er
 (B

or
ov

ic
e)

 

Lä
rc

he
 (M

od
ří

n)

N
us

s (
O

ře
ch

)

Pa
lis

an
de

r

Ka
st

an
ie

 (K
aš

ta
n)

RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD | Krok za krokem

© DŘEVOSTAVBY HARABIŠ, S. R. O.© AVANTA SYSTEME SPOL. S R.O.

1
PŘÍPRAVA
Pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 10 °C). 
Nátěr rychleji schne. Dřevo okartáčujte mosazným 
kartáčem. Ten odstraní špínu a uvolněné časti. 
Obroušení není nutné.

2
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
Dřevo natřete 1x Pullex Renovier-Grund. Různě zvětralé 
časti dřeva se sjednotí a zesvětlí. Fleky zmizí. Dřevo 
je nyní chráněno proti modrání, napadení houbamia 
hmyzem. Nechte schnout 12 hodin.

3
VRCHNÍ NÁTĚR
Nyní následuje nátěr s Pullex Top-(Matt)Lasur. Doba 
schnutí je 12 hodin. Potom nátěr zopakujte.

ADLER-TV


