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Pullex High-Tech                     50460 ff   

 

Produkta apraksts Šķīdinātāja bāzes impregnants kokam ārpus telpām. Paredzēts 
lietošanai profesionāļiem un mājas apstākļos.  
Satur šķīdinātājus, bet ne aromātiskos hidrokarbonus. 
Pateicoties augstam alkīda sveķu sausnes saturam tiek garantēta 
augsta noturība un zema viskozitāte. Ļoti labi iekļūst koksnē. 
Piemīt augsts ultra-violeto staru filtrs, kas garantē pārklājuma 
ilgmūžību. 
 

Sevišķas īpašības  Pārklājums aizsargā pret zilējumu un pelējumu sēnīšu izraisītu 
trūdēšanu. 
 

Pielietojuma jomas 
                      

Produkts paredzēts koka elementiem, kuri nav ar noturīgu 
formu, lietošanai ārpus telpām, kā piemēram koka mājas, 
jumtiņi, paneļi, žogi u.tml.  
Dziļi poraini lapu koki, kā piemēram ozols, jārenovē agrāk. 
Eksotiskām koku sugām ir garāks žūšanas laiks. 
 

Uzklāšanas tehnika 
          

Ar otu; nesmidzināt! 

Jaunas virsmas apdare 2 x Pullex High-Tech 50460 ff, neatšķaidīts. 
Žūšanas laiks starp kārtām aptuveni 12 stundas. 
 

Impregnējošs pārklājums Virsmai, kura iepriekš nav apstrādāta, notīrīt putekļus un 
netīrumus, tad noklāt ar Pullex High-Tech 1 x ar vienu no 
gaišajiem toņiem. 
 

Dekoratīvā pārklājuma 
kosmētiskā atjaunošana 

Kokam notīrīt putekļus, netīrumus un krāsas paliekas un koka 
šķiedras ar misiņa stiepļu suku. 
1 x Pullex Impragnier-Grund 50208, lai papildus aizsargātu pret 
zilējumu un pelējumu. 
Žūšanas laiks aptuveni 12 stundas.  
2 x Pullex High-Tech 50460 ff 
Žūšanas laiks starp kārtām aptuveni 12 stundas. 
Klāt maksimāli iespējami plānā kārtā, lai nerodas plēve. 
 

Šķīdinātājs Produkts ir gatavs lietošanai. 

Darba un objekta 
temperatūras 

Ne zemāka par +5oC 
 

Žūšanas laiks 
(pie 20OC ) 
 

 
Var atkārtot klājumu aptuveni pēc 12 stundām  
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Instrumentu tīrīšana 
  
 

Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no 
aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301 nekavējoties pēc darba 
pabeigšanas. 
 

Patēriņš (vienai kārtai) 12 – 15 m2/ l (atkarībā no substrāta uzsūkšanas spējām) 

Iepakojuma izmēri Standarta toņi: 750 ml; 2.5 l; 5 l 
W30: 750 ml; 2.5 l; 10 l 
 

Stabilitāte uzglabājot Ne mazāk kā 5 gadi orģinālā iepakojumā.  
Rekomendējam pārliet no atvērta iepakojuma mazākās kannās, 
lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās. 

Krāsu toņi  Vītols (weide)             50461 
Ozols (oak)                  50462 

Lapegle (lärche)         50463 

Priede (pine)              50464 
Rieksts (nut)               50465 
Rožkoks (palisander) 50466 
Kastanis (kastanie)     50469 
 
Pullex High-Tech W30 50460 lieto ADLER toņu jaukšanas sistēmā 
saskaņā ar krāsu karti „edition21 Living Wood”. 
Gala tonis veidojas no izvēlētā toņa nokrāsas, cik reizes virsma 
apstrādāta un no koksnes pamata nokrāsas. Ļoti ieteicams krāsu 
paraugu izveidot uz orģinālās virsmas koksnes parauga. 
 

Informācija attiecībā uz 
drošību 
                

Sekojiet vadlīnijām darbam ar koksnes aizsardzības līdzekļiem. 
 
Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā 
žūstošā produktā, pastāv pašaizdegšanās risks! Ļaujiet auduma 
gabaliem, kas bijuši iemērkti Pullex High-Tech izžūt izklātā 
stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai 
ūdenī. 
  

 


