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Popis výrobku Renovační lazura obsahující rozpouštědla,pro domácí řemeslníky 
(DIY) a řemeslo, na bázi kvalitních alkydových pryskyřic 
neobsahující aromáty. Speciální pigmenty a UV filtr zaručují 
dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům. 
Lazura neobsahuje biocidy, v kombinaci s Pullex Renovier-Grund 
50236 ff chrání proti modrání (B), dřevokazným houbám (P) a 
napadení hmyzem (Iv). 
 

Oblasti použití Pro renovaci rozměrově stálých a nestálých stavebních dílů jako 
jsou např. dřevěná okna, dveře, okenice a vrata. 
 

Způsob nanášení Natírání 
 

Příprava podkladu Staré uvolněné zbytky barev odstranit (ADLER Farbabziehschaber 
96422), dobře držící staré nátěry přebrousit (zrnitostí 60) a potom 
dobrousit (zrnitostí 120).  
 

Základování Jehličnany: 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 a násl. (srovnej 
technický list), doba schnutí cca 12 hodin 
 
Listnaté dřeviny: nastavit barevný odstín Pullex Plus-Lasur 50314 
a násl. dle původního; u dřevin s hlubokými póry, jako např. dub, 
se musí počítat se zkrácenými renovačními intervaly. 
Vysoká vlhkost vzduchu popř. nízké teploty mohou dobu schnutí 
výrazně prodloužit. 
Na exotických dřevech (jako je iroko) se musí počítat s delší 
dobou schnutí.

 

 

Vrchní nátěr Jehličnany: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 ve zvoleném 
barevném odstínu. 
 
Listnaté dřeviny: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 v  odstínu: 
„Natur für Laubhölzer“ 
Mezischnutí: cca 6 hodin 
Vysoká vlhkost vzduchu popř. nízké teploty mohou dobu schnutí 
výrazně prodloužit 
 

Ředění Dodávané balení je připraveno ke zpracování. 
 

Teplota zpracování a objektu Min. +5°C 
 

Doba schnutí  
(pokojová teplota 20 °C) 

 

Možné přetřít po cca 6 hodinách. 
 



 
 
 
Pokračování  Pullex Fenster-Lasur 50413 

 

Pracovní přístroje Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301. 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) 8-10 m²/l na jednu vrstvu 

Velikost balení 750 ml, 2,5 l 

Odstín W30 50413 pro tónování dle vzorníku barev ADLER edition21 
Living Wood. 
 

Trvanlivost 
 

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

Bezpečnostně technické 
údaje 
 

Dodržovat směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva a 
bezpečnostní listy! 
 
U hader, které jsou nasáklé oxidačně schnoucími výrobky, se 
vyskytuje nebezpečí samovznícení. Mokré hadry nechte 
schnout rozprostřené. Uchovávat v uzavřených kovových 
nádobách nebo ve vodě je nutné. 
 
 

 


