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Pullex Fenster-Lasur                         50413 ff 

 

Produkta apraksts Sedzošs, pigmentēts un bez smaržas koksni aizsargājošs 

impregnants profesionālai lietošanai un lietošanai mājas 

apstākļos. Satur aktīvus biocīdus, kas aizsargā koksni ārējos vides 

apstākļos. Izlietojums aptuveni 200 g/m2.  

 

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 pret zilējumu, koksni noārdošajām sēnītēm un 
kukaiņiem: (B, P, Iv) 
0,7% Dihlofluanīds 

0,6% Tebukonazols 

0,05% Permetrīns 

 

Papildus impregnēšanai, Pullex Renovier-Grund panāk koka 

substrāta izlīdzināšanos un padara to gaišāku. 

 

Piemērots lazūru un sedzošu pārklājumu restaurācijai. Var tonēt 

ar ADLER krāsu jaukšanas sistēmu, ja nepieciešams. 

 

Lietošanas sfēras Koka elementu restaurācija, kā piemēram mājas, nojumes, koka 

apšuvums un balkoni, logi, slēģi un durvis, vārti, kuri visi ir 

pakļuti spēcīgai laika apstākļu ietekmei un ir ļoti absorbējoši. 

  

Uzklāšanas tehnika 
 

Ar otu, nesmidzināt! 
 

Virsmas sagatavošana Nobirstēt veco un laika apstākļu skarto pelēko koksni, vecās 

krāsas paliekas, putekļus un netīrumus ar misiņa stiepļu suku un 

pēc tam ar Nr. 60 – 100 smilšpapīru, lai nogludinātu cietās un 

asās gadskārtas. 
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Impregnēšana un 
gruntēšana 

1 x dāsni ar Pullex Renovier-Grund 50236 ff. Ļoti iesūcošās 

vietās klāt divreiz (process „slapjš-uz slapja”). 

Izvairīties žāvējot no biezas lakas / krāsas kārtas, jo veidojas 
plēve. Tad ir nepieciešams lieko noņemt ar Nr.220 smilšpapīru 
vai atbilstošu vilnas abrazīvu. 

Virsmas pārklājums Šķīdinātāja bāzes lazūras: 
2 x Pullex Top-Lasur 50550 ff, apšuvuma, balkonu u.tml. 

krāsošanai (skatīt Tehnisko datu lapu). 

2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 logiem un durvīm (skatīt 

Tehnisko datu lapu). 

 

Šķīdinātāja bāzes sedzošs pārklājums: 
2 x Pullex Color 50530 ff (skatīt Tehnisko datu lapu). 

 

Ūdens bāzes sedzošs pārklājums: (tikai restaurācijai): 

Starpposmā nepieciešama slīpēšana! 
2 x ar otu plānu kārtu Pullex Aqua-Color 53331 (skatīt Tehnisko 

datu lapu). 

 

Atšķaidīšana ADLER Adlerol aromatic-free 80301, ja nepieciešams. 

Produkts tiek piegādāts gatavs lietošanai. 

 

Pielietošana un  
objekta temperatūra 

Minimums +5oC, relatīvais gaisa mitrums <80%. 

 

Žūšanas laiks  
(20oC temperatūrā) 

Lai varētu uznest nākošo šķīdinātāja bāzes produkta kārtu 

(Pullex Plus-Lasur, Pullex Color u.c) aptuveni pēc 12 stundām. 

 

Lai varētu uznest nākošo ūdens bāzes produkta kārtu ar otu 

(piemēram Pullex Aqua-Color 53331 ff) aptuveni pēc 48 

stundām (tikai renovācijai). 

 

Viegli slīpēt ar smilšpapīru nogruntēto virsmu. 

 

Uzmanību:  
Auksts un mitrs laiks paildzina žūšanu. 

 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 
             

Tīrīt nekavējoties pēc darba beigšanas izmantojot ADLER Adlerol 

aromatenfrei (brīvs no aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301. 

Patēriņš (vienam 

pārklājumam) 

Aptuveni 12 m2 / l 
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Krāsu toņi Lapegle   50200 

Bēšs         50236 

Bāzes krāsa Y:                50255, lai iegūtu citus toņus 

Bāze krāsa W20:           50256, lai iegūtu citus toņus 

 

  

Iepakojuma izmēri Lapegle               750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l 

 Bēšs                     750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l 

Bāze Y                 750 ml, 2,5 l, 10 l 

Bāze W20           750 ml, 2,5 l, 10 l 

 

Uzglabāšanas stabilitāte 5 gadi orģināli pildītos iepakojumos. 

Rekomendējam pārliet produktu no iesākta iepakojuma uz 

mazāku, lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās. 

  

Informācija attiecībā uz 
drošību 
                

Sekojiet vadlīnijām darbam ar koksnes aizsardzības līdzekļiem, 
kā arī Materiālu drošības datu lapas norādēm. 
 

Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā 

žūstošā produktā, pastāv pašaizdegšanās risks! Ļaujiet auduma 

gabaliem, kas bijuši iemērkti Pullex Renovier-Grund 50236 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.  
 


