
Tehnisko datu lapa   
 

12-10 (aizstāj 04-10) ZKL 4418 Lapa 1no 2 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Tel.: 0043/5242/6922-301 
e-mail: technical-support@adler-lacke.com 
Izplatītājs Latvijā: www.rozemar.lv   

Pullex Silverwood                     50500 ff   

 

Produkta apraksts Šķīdinātāja bāzes impregnants kokam ārpus telpām, ar veca 
koka vizuālo efektu. Paredzēts lietošanai profesionāļiem un 
mājas apstākļos.  
Satur šķīdinātājus, bet ne aromātiskos hidrokarbonus. Laika 
apstākļu ietekmē īpaša pigmentācija rada sudrabaina 
apsūbējuma efektu. Piemīt dabiskas, atvērtu poru īpašības, un 
tas nelobās laika apstākļu ietekmē.  
Pārklājums aizsargā pret zilējumu un pelējumu sēnīšu izraisītu 
trūdēšanu un pret kukaiņiem. 
 

Sevišķas īpašības  Izmantotās substances nodrošina aizsardzību saskaņā ar 
Austrijas standartu ONORM B 3802-2 un/vai DIN 68800-3 pret 
zilējumu (testēšana saskaņā ar EN 152-1, lignīnu noārdošajām 
sēnītēm (testēšana saskaņā ar EN 113)un darbojas kā kukaiņu 
atbaidītājs (testēšana saskaņā ar EN 46). 
Patēriņš standarta testa laikā 200g/m2 (atbilstības sertifikāts 
Nr.6/93). 
Aktīvās vielas: (B, P, Iv) 
0,7% Dihlofluanīds 
0,6% Tebukonazols 
0,05% Permetrīns 
 

Pielietojuma jomas 
                      

Produkts paredzēts koka elementiem, kuri nav ar noturīgu 
formu, lietošanai ārpus telpām, kā piemēram koka mājas, 
jumtiņi, paneļi, žogi u.tml. Raupji zāģēti, birstēti ar suku un 
sakapāti skuju koki ir īpaši piemēroti īpatnējam neaptēstam 
efektam.  
 

Uzklāšanas tehnika 
          

Ar otu; nesmidzināt! 

Virsmas sagatavošana Jaunam kokam jābūt tīram un sausam. Koksnes mitrums 
nedrīkst pārsniegt 15%. Vecam kokam notīrīt krāsas paliekas un 
koka šķiedras ar misiņa stiepļu suku. 
 

Pirmā pārklājuma 
uzklāšana 

1 x Pullex Silverwood 50500 ff 
Žūšanas laiks aptuveni 12 stundas.  

Nobeiguma pārklājuma 
uzklāšana 

1 x Pullex Silverwood 50500 ff 
 

Šķīdinātājs Produkts ir gatavs lietošanai. 
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Darba un objekta 
temperatūras 

Ne zemāka par +5oC 
 

Žūšanas laiks 
(pie 20OC ) 
 

 
Var atkārtot klājumu aptuveni pēc 12 stundām  

Instrumentu tīrīšana 
  
 

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

Patēriņš (vienai kārtai) 4 – 8 m2/ l (atkarībā no substrāta uzsūkšanas spējām) 

Iepakojuma izmēri 750 ml; 5 l; 20 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  Altgrau                              antīks pelēks                                  50500 
Silber                                 sudraba                                           50504 
Graualuminium               alumīnija pelēks                             50506 
Fichte hell geflammt      viegli apdedzināta egle                 50507                 
Farbloss zum Aufhellen bezkrāsains līdz viegli tonētam    50501 
 
Gala tonis veidojas 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 Silverwood 50500 ff izžūt 
izklātā stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla 
konteinerā vai ūdenī. 
 
Koksnes aizsardzības līdzekļi satur biocīdas vielas, lai pasargātu 
no sēnīšu un/vai kukaiņu ietekmes. Tādēļ tie jālieto tikai 
gadījumos, kad koksnes aizsardzība ir nepieciešama. Nelietot 
lielām virsmām iekštelpās, nekādā gadījumā neizmantot 
dzīvojamās telpās vai guļamistabās. Koksnes aizsardzības 
līdzekļus nedrīkst izmantot pārtikas un dzīvnieku barības 
ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas vai tirdzniecības telpās. 
 
Neizmantot bišu stropu apstrādei, saunām un kokam, kuram ir 
ilgstoša saskare ar grunti un/vai ūdeni.  

 


