Pullex Bodenöl

50527 ff

Rozpouštědlový, pigmentovaný olej na vodorovné dřevěné plochy v exteriéru, domácí
použiti a řemeslo

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Vodoodpudivý, silně penetrující olej na vodorovné dřevěné plochy v
exteriéru (otevřeno-porézní). Chrání listnaté a jehličnaté dřeviny
před ušpiněním a vlhkostí. Dřevo nechává dýchat a redukuje
bobtnání a smršťování.
Mikronizované speciální pigmenty zaručují velmi dobru odolnost
vůči UV záření a také vynikající stabilitu barevného odstínu
exotických dřevin. Lehko zpracovatelný. Produkt je formulovaný
bez aromatických rozpouštědel.

Zvláštní vlastnosti
Zkušební normy



Díky účinným biocidním látkám chrání před zamodráním a
napadnutím dřevokazným hmyzem.
Účinná látka:
03% IPBC (Jodpropinylbutylcarbamat)

Oblasti použití



Dřevo nechá dýchat a zabraňuje rozměrovým změnám.



Rozměrově nestabilní dřevěné výrobky v exteriéru, jako
balkónové podlahy, přechodové mostky, terasy atd.
Obzvlášť vhodné dřeviny jsou modřín a exotické dřeviny jako
Bangkirai, Teak, Massaranduba



ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování
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Před použitím produkt promíchat.



nezpracovávat při teplotě menší, než + 5C a /nebo relativní
vlhkosti vzduchu >80 %



dbát aj ӦNORM B 2230-1 VOB, část C, DIN 18363, odstavec 2
a 3; jakož i příslušné BFS technické listy



produkt je připravený na natírání



tence natírat – v množství, které je schopné se vsáknout do
dřeva (nesmí vzniknut povrchová vrstva)



Nátěrem není možné zabránit výronu živice



Optimální je vykonání jednoho nátěru ze všech stran ještě před
montáží. Následně se doporučuje nátěr režných stran s ADLER
Allwetterlack 50020 ff (2 nátěry)



Na modřínu a dřevinách s vysokým obsahem extraktivních látek
můžou zbytky omítek (vysoká alkalita) nebo železný prach (rez)
vést k černým zabarvením.



U silně frekventovaných ploch přirozeně dochází k tvorbě
Prosím otočte

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.adlercesko.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Pullex Bodenöl

„chodníků“. Tomu je možné zabránit pravidelnými ošetřujícími
nátěry (viz ošetřující nátěr)

Způsob nanášení

Způsob nanášení
Výdatnosť na nános
2 1)
(m /l)

natírání
Cca 15

POZOR: Produkt nestříkat!!
Tvar, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost.
Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)

přetíratelný

po cca. 12 h

Uvedená čísla jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeva,
tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.
Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu můžou čas schnutí
výrazně prodloužit.
Na dřevinách bohatých na extraktivní látky (jako dub, Iroko) muže dojít
k delšímu času schnutí.

Čistění nářadí

S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

PODKLAD
Druhy podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny jakož i tepelně opracované dřevo,

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevného
prachu.
Dbát na rakouskou normu ӦNORM B 2230-1.
Viz i VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce.
Prosíme dbát i na technický list BFS č.18
Předpokladem pro dlouhou trvanlivost povrchové úpravy je akceptování
zásad konstrukční ochrany dřeva.

Vlhkost dřeva

Přípustná vlhkost listnatého dřeva 12%± 2%
Přípustná vlhkost jehličnatého dřeva 15% ± 2%

Příprava podkladu

Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké plochy přebrousit
zrnitostí 80 ve směru dřevných vláken, důkladně očistit a vystoupené
látky jako např. živice a živičníky odstranit. Ostré hrany zaoblit.
Dřeviny bohaté na živici a exotické dřeviny s obsahem látek prodlužující
schnutí očistit s ADLER Nitroverdünnung 80001.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Základ

1x Pullex Bodenöl 50527 ff, čas mezisušení cca 12 hodin

Vrchní nátěr

1x 1x Pullex Bodenöl 50527 ff

ÚDRŽBA A RENOVACE
Údržba
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Trvanlivost závisí na více faktorech. To jsou zejména druh povětrnosti,
konstrukční ochrana, mechanické zatížení a barevný odstín.
Pro dlouhou životnost je potřebná včasná péče. Doporučujeme

Pullex Bodenöl
er
vykonávat ji jednou ročně.
Ještě celistvé plochy zbavit prachu a špíny a 1 x tence natřete s Pullex
Bodenöl 50527 ff. Vyhnout se vzniku tvorby vrstvy!
Doporučujeme vykonávat jeden údržbový nátěr ročně.
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

Renovace

Příprava: zvětralé, silně odbourané plochy očistit s ADLER
Holzentgrauer 96348 (viz tech. list) a 2x tence natřete s Pullex Bodenöl
50527 ff.
Náter: Vyhnout se tvorbě vrstvy!
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ
Velikost balení
Barevné odstíny/Stupně lesku

750 ml; 2,5 l
Java (středně hnědá)
Kongo (tmavohnědá)




Doplňkové produkty

50527
50528

Výsledný barevný odstín závisí na vlastním zbarvení dřeva, barvy
impregnaci a barvy lazury. Doporučujeme vyhotovit vzorek na
originálním podkladu.
Pro zabezpečení rovnoměrnosti nátěru na jedné ploše použít
materiál se stejnou šarží.
Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme s
plánovaným systémem vyhotovit vzorek na originálním podkladu.

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
ADLER Holzentgrauer 96348

DALŠÍ POKYNY
Skladovatelnost/ Skladování

Minimálně 3 roky v originálně uzavřeném obalu.
Doporučujeme přelít obsah použitého balení do menší nádoby, aby se
zabránilo želatinaci / tvorbě kůže.

Bezpečnostní údaje

Dbejte prosím na směrnice pro používání ochranných prostředků na
dřevo a příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete
získat na www.adler-lacke.com.
U hader, které jsou nasáknuté oxidativně schnoucími výrobky, existuje
nebezpečí samovznícení. Mokré hadry napité s Pullex Bodenöl 50527 ff
nechejte sušit rozprostřené. Je nutné uchovávání v uzavřených
kovových nádobách nebo ve vodě.
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