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Pullex Holzöl 50520 a násl. 
 

        

  

 

 

 

         

Popis výrobku Olej, bohatý na pojiva, pro řemeslo a průmysl, pro použití na dřevo 
v exteriéru na bázi modifikovaných olejů s velmi dobrou penetrační 
schopností a speciálními, vysoce účinnými pohlcovači UV-záření. 
 
 

Zvláštní vlastnosti Povrch je chráněn před modráním a napadením plísněmi. 

Oblasti použití Rozměrově nestálé stavební dřevěné dílce ve venkovním prostředí, 
např. dřevěné domky, zahradní nábytek, přístřešky, dřevěné 
obložení, balkóny atd. 
Barevný odstín Farblos (bezbarvý): Zešednutí se zpomalí, ale ne 
zcela zamezí. 
U hluboce pórovitých listnatých dřevin, jako je např. dub, se musí 
počítat se zkrácenými intervaly renovace.  
 

Způsob nanášení Natírání, nestříkat! 
 

Nový nátěr 2 x Pullex Holzöl 50520 a násl. 
doba schnutí mezi nátěry cca 12 hodin 
 
Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí 
výrazně prodloužit.  
Je-li požadovaná ochrana proti napadení houbami a hmyzem, natřít 
surové dřevo prostředkem Pullex Imprägnier-Grund 50208 (viz 
technické listy). 
 
Poznámka: Na modřínovém dřevu mohou zbytky po očištění (vysoká 
alkalita) nebo železný prach (tvorba rezu) způsobit černé skrvrny.  
 
Na exotickém dřevu, např. iroko, může dojít díky látkám obsažených 
ve dřevě k prodloužení doby schnutí.  
 
Vodorovné dřevěné díly se 2 x lehce přetrou, čímž zabráníme příliš 
silné vrstvě nánosu.. 
 

Ošetřující nátěr 
 

Ještě intaktní plochy zbavit prachu a nečistot a natřít 1 x Pullex 
Holzöl 50520 a násl.. 

 

 

Renovační nátěr 

 

Zvětralé dřevo, silně opotřebené plochy obrousit až na 
surové dřevo a přetřít 2 x Pullex Holzöl 50520 a násl.. 

 

Ředění 

 

Výrobek je dodáván ve stavu připraveném ke zpracování.  

Teplota zpracování a teplota 

v objektu 

Minimálně +5°C  



 
 
 
Pokračování                   Pullex Holzöl 50520 a násl. 

 

 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20°C) 
 

Možné přetřít po ca 12 hodinách . 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.  
 

Vydatnost 

 

12 – 15 m²/l na jeden nátěr 
 

Dodávané balení 750ml,  2,5 l,  10 l 
 

 

Skladovatelnost 
 
Min. 5 roky v originálně uzavřených nádobách. 
 
Doporučujeme přelít obsah otevřené nádoby do menší nádoby, 
aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu. 

  

Barevné odstíny 

 

Farblos (bezbarvý) 50520 
Lärche (modřín) 50521 
Natur (přírodní) 50522 
 

Bezpečnostně technické údaje  Dodržovat bezpečnostní list! 
 
U hadříků, které jsou napuštěné oxidačně schnoucími 
produkty, se vyskytuje nebezpečí samovznícení! 
Napuštěné hadříky rozložit a nechat vyschnout; nutné 
uschovávat v uzavřených kovových nádobách, popř. ve 
vodě.  

 
 

 


