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Pullex Teaköl                                    50524 ff 

 

Produkta apraksts Eļļa lapu koku un eksotisko koku sugām. Gatava lietošanai. Ļoti 

labas iesūkšanās spējas un izturība pret ūdeni, izcili akcentē 

dabiskās koksnes šķiedras, krāsu un tekstūru. Nesatur biocīdus, 

tāpēc to var izmantot arī mēbelēm iekštelpās un interjera 

elementiem. 

  

Pielietojums 
 
 

 

Eļļotu dārza mēbeļu un koka interjera elementu (arī mitrās 

telpās, piemēram, vannas istabās, pirtīs, saunās) pirmapstrādei 

un uzturēšanai. Produktu lieto mēbelēm un dzīvojamām telpām.  

Virsmas sagatavošana Ieteicams koka augšējās virsmas noslīpēt ar 180 nr. smilšpapīru.  

 

Viskozitāte piegādājot 11-13 s saskaņā ar DIN 53211 (4mm plūsmas piltuve, 20oC). 

 

Lietošanas instrukcija 
 
 

Uzklāt ar sausu mīkstu drānu (lupatiņu). 

Uzklāt 1-2 kārtas atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas. 

Patēriņš Aptuveni 30 m2/ 1 l vienai kārtai; uzklāt ļoti plāni. 

 

Atšķaidīšana Lietošana bez atšķaidīšanas. 

Instrumentus tīrīt ar Adlerol 80301. 

 

Žūšanas laiks (pie 20oC  

istabas temperatūrā) 

 

Aptuveni 6 stundas 

Starpslīpēšana 
 

Viegla starpslīpēšana ar nr.280-360 smilšpapīru, ja nepieciešams 

  

Kopšana un atjaunošana Ūdens un UV staru ietekmē koksne var kļūt pelēka, jo tā nav 

ilgstoši pasargāta. 

Ja nepieciešams, virsmu var tīrīt ar ADLER Holzentgrauer 80348 

(skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu), un noeļļot. 

 

Iepakojuma izmēri 250 ml, 1 l 

 

Krāsu toņi Teak                             50524 

Bezkrāsains                 50525 

 

Stabilitāte uzglabājot/ 
glabāšana 

Ne mazāk kā 3 gadi orģinālā iepakojumā.  

Rekomendējam pārliet no atvērta iepakojuma mazākās kannās, 

lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās. 

 

Informācija attiecībā uz 
drošību 

Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā 

žūstošā produktā, pastāv pašaizdegšanās risks! Ļaujiet auduma 
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 gabaliem, kas bijuši iemērkti Pullex Teakol 50524 ff izžūt izklātā 

stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai 

iemērkt ūdenī. 

Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet lietošanas instrukcijām un 

drošības datu lapām. 

Pēdējo versiju var iegūt no interneta vietnes  

www.adler-lacke.com. 
 

 


