
 

 
 
02-08 Otočit list

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450 
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti 
použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných 
odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

Pullex Bodenöl  50527 ff
 

    
 
 
 

         

 
Popis výrobku Silně penetrující olej pro vodorovné dřevěné plochy v 

exteriéru. Velmi dobrá stabilizace odstínu exotických dřev. 
 

Speciální vlastnosti  
 

Nátěr je chráněn proti napadení houbami způsobujícími 
modrání dřeva a proti napadení plísněmi.  
 

Oblasti použití Rozměrově nestálé vodorovné dřevěné plochy v exteriéru,  
jako balkonové podlahy, lávky, terasy atd. Obzvláště 
vhodnými dřevinami jsou exotická dřeva a modřínové dřevo. 
 

Způsob nanášení Natírání  
 

Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý bez oddělujících substancí a 
musí být zkontrolována jeho způsobilost a nosnost pro 
následný nátěr.  
Dřeva s obsahem pryskyřice pečlivě obruste zrnitostí 120 a 
očistěte nitroředidlem (viz pracovní směrnice pro odstranění 
pryskyřice). 
Vlhkost dřeva max. 15% 
 

Nový nátěr 2 x natřít Pullex Bodenöl v tenké vrstvě. Optimální je 
univerzální nátěr před montáží. Poté doporučujeme 
zakonzervovat řezné hrany pomocí ADLER Allwetterlack (2 
nátěry). 
 

Ošetřující nátěr 
 

Dosud intaktní plochy zbavte prachu a nečistot a 1 x natřete 
přípravkem Pullex Bodenöl. 
Doporučujeme provádět ošetřující nátěr jednou ročně. 
 

Obnovovací nátěr 
 

Zvětralé, silně degradované plochy očistěte přípravkem 
ADLER Holzentgrauer (srov. Technický list) a 2 x natřete 
Pullex Bodenöl v tenké vrstvě. 
 

Ředidlo  Výrobek je připraven k přímému použití. 
 

Teplota při zpracování a teplota 
objektu 
 

 
Minimálně + 5 °C 
 

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C) Možno přetřít po cca 12 hodinách. 
 
Pozor: 
Studené a vlhké počasí může dobu schnutí prodloužit.  
 



 
 
 
 
 

Pokračování Pullex Bodenöl 50527 ff
 
 

U některých exotických druhů dřeva, jako např. iroko a ipé, 
dochází z důvodu impregrančních látek k prodloužení doby 
schnutí. V takovém případě se doporučuje před povrchovou 
úpravou povrch očistit nitroředidlem. 
 

Zvláštní upozornění  Na modřínovém dřevě a na dřevech s vysokým obsahem 
impregnačních látek mohou zbytky čistidla (vyšší zásaditost) 
nebo železný prach (rezivění) vést k černému zbarvení. 
 
U značně frekventovaných ploch dochází přirozeným 
způsobem k tvorbě „cestiček“. Ty je možno snadno odstranit 
pravidelnými ošetřujícími nátěry (viz ošetřující nátěr). 
 

Pracovní nástroje Ihned po použití očistěte přípravkem Adlerol.  

Vydatnost (na vrstvu) Cca 15 m²/l 

Velikost balení 750 ml, 2,5 l  

Odstín Java (středně hnědý) 
Kongo (tmavě hnědý) 
 

50527 
50528 
 

  

Bezpečnostně technické údaje 
 

Dodržujte bezpečnostní list! 
 
U hadříků, které byly napuštěny oxidativně vysychavými 
výrobky, hrozí nebezpečí samovznícení! Napuštěné hadříky 
rozprostřete a nechejte uschnout; je nutno je uchovávat 
v uzavřených kovových nádobách, příp. ve vodě. 
 
 

 
 


