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Pullex Color             50530 ff 

 

Produkta apraksts Pusmatēta sedzoša koka apdare lietošanai ārējām virsmām.  
Eļļas bāzes pārklājums, kas ilgtermiņā ļoti labi pasargā no 
apkārtējās vides iedarbības. Tas ļauj porām elpot un regulē 
mitrumu.  
 

Lietošana Visām dimensionāli stabilām un nestabilām koka konstrukcijām, 
īpaši piemērots laika apstākļu ietekmētu koka virsmu 
renovācijai, kuras bijušas apstrādātas ar eļļas bāzes 
pārklājumiem. 
 

Uzklāšanas tehnika 
 

Ar otu, rullīti vai smidzinot. 
 
Smidzināšana ir atļauta tikai smidzināšanas kamerās saskaņā 
ar VOC direktīvu. 
 

Virsmas sagatavošana Jauns koks: Uzklāt 1 kārtu Pullex Impragnier-Grund 
(bezkrāsains) 50209. 
Renovācija: Notīrīt veco pārklājumu ar vieglu smilšu strūklu, 
smilšpapīru vai nodedzināt, izmantojot celtniecības fēnu. Tad 
uzklāt 1 kārtu Pullex Renovier-Grund 50236 ff uz tīra koka.  
Piezīme: Vecie pārklājumi- krāsas, kas ir uz eļļas bāzes, jānotīra, 
cik vien iespējams tīru, tas ir – ar liesmas palīdzību, atdalot 
paliekas ar sārmu vai kodinātāju vai smilšu strūklu. 
Lūdzu samaisīt produktu pirms lietošanas. 
 

Grunts un krāsa 2 kārtas Pullex Color 50530 ff 
 

Atšķaidīšana Neatšķaidīt lietojot otu vai rullīti. Izsmidzinot atšķaidīt ar 20% 
ADLER KH-Spritzverdunnung 80367. 
 

Pielietošana un  
objekta temperatūra 

Minimums +5oC 
Uzmanību: Auksti un mitri laika apstākļi var ievērojami palielināt 
žūšanas laiku. 
 

Žūšanas laiks  
(20oC temperatūrā) 

Sauss, lai varētu uznest nākošo kārtu aptuveni pēc 12 stundām. 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 
             

Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no 
aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301. 

Patēriņš (vienam 
pārklājumam) 

Aptuveni 10 m2 / l 
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Iepakojuma izmēri 750 ml, 2,5 l, 10 l 
  
Uzglabāšanas stabilitāte Vismaz 3 gadi orģināli pildītos iepakojumos. 

Rekomendējam pārliet produktu no iesākta iepakojuma uz 
mazāku, lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās. 

Krāsu toņi W10 Balts  50530 
Dzeltens     50532 
Sarkans      50533 
Zaļš             50534 
Brūns          50535 
RAL6005    50536 
Bāze W20 tikai tonēšanai 50531 
Bāze W30 tikai tonēšanai 50537 
 

Informācija attiecībā uz 
drošību 
                

Lūdzu skatīt drošības datu lapu.  

 


