
 

07-10 (nahrazuje 01-10) ZKL 5338          Prosím obraťte 

 

Pullex Aqua DSL  51501 a násl. 
 

         

  

 

 

 

          

 

Popis výrobku Vodová lazura na dřevo na akrylátové disperzní bázi s velmi 

dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a UV-zářením; 

výborná trvalá elasticita, výborná transparence; chránící životní 

prostředí, pevná, bez biocidů a vzdušná (nátěr "dýchá"). 
 
Použitelný také pro renovační nátěry na výrobku Pullex-
Dickschichtlasur, obsahujícím rozpouštědla. 
 

Zvláštní vlastnosti Stálobarevnost a stálost při působení slin a potu podle normy 

ÖNORM S 1555, odpovídá požadavkům normy ÖNORM EN 71-3 

„bezpečnost hraček; migrace určitých prvků“ a výrobek je při 

správném způsobu použití nezávadný; plochy ošetřené tímto 

produktem neskýtají žádná zdravotní rizika. 
 

Oblasti použití Rozměrově stálé dřevěné díly (okna a venkovní dveře)         

Nosné maloplošné díly zimních zahrad 

 

Pro rozměrově nestálé dřevěné díly doporučujeme Pullex 

Aqua-Plus 53101a násl. 
 

Způsob nanášení Natírání 
 

Základování  Impregnováno výrobcem, pokud ne, pak 
1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 a násl. (viz tech. list) 
broušení zrnitostí 280 
 

Vrchní nátěr 2 - 3 x Pullex Aqua DSL 51501 a násl. färbig (s odstínem) 

doba schnutí mezi 1. a 2. nátěrem ca 3 hodiny, 

mezi 2. a 3. nátěrem minimálně 8 hodin                       

 

Konečný barevný odstín se vytvoří z přirozené barvy dřeva, 

odstínu  impregnace a odstínu krycí lazury (viz vzorkovnice). 

Přesto se doporučuje zhotovení vzorku zvoleného postupu 

nátěru, nebo provedení zkušebního nátěru před renovací na 

skrytém místě budoucí natírané plochy. 
 

Ošetřující / renovační nátěr viz technický list „Péče a renovace dřevěných oken / dveří“. K 
dispozici je také videomateriál! 
 

Ředění vodou; dodávaný výrobek je připraven ke zpracování 

 
 
 



 
 
 
Pokračování Pullex Aqua DSL 51501 a násl. 

 
 

Doba schnutí (při pokojové teplotě 

20 °C) 
neulpívá prach           po 30 minutách 
možné přetřít             1. nátěr po ca 3 hodinách 
                                2. nátěr po ca 8 hodinách 
proschlé                   po ca 12 hodinách 
Okna / dveře zavírejte, teprve když jsou dobře proschlé! 
 

Teplota zpracování a 
objektu 

Nesmí klesnout pod + 10 °C. 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují 
schnutí. Vyhněte se přímému slunečnímu osvitu (příliš rychlé 
zasychání). 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Zaschlé zbytky barev 
mohou být odstraněny snadno odbouratelným výrobkem 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Vydatnost (na jedno 
nanesení) 

ca 8 m
2
/l 

 

Dodávané balení 750 ml, 2,5 l 
 

Skladování v chladu, ale ne v mrazu 
 

Skladovatelnost 3 roky v originálně uzavřených nádobách 
 

Barevné odstíny Natur (přírodní)   
Eiche (dub)                              
Kiefer (borovice)   
Nuss (ořech)                            
 

51501   
51502 
51503 
51504 

Magahoni (mahagon)         
Hanf (konopí)                      
Lehmbraun (hlinitá hněd) 
 

51505 
51507 
51508 

 Všechny odstíny je možné mezi sebou míchat. 
Mimo to Basisfarbton Farblos W30 51513 (základní barevný tón 
bezbarvý) k odstíňování přes ADLER Color Farbmischsystem 
(barevný míchací systém) 
 

Bezpečnostně technické 
údaje  

Respektujte, prosím, bezpečnostní list! 

Zvláštní upozornění Vodové laky na akrylátové disperzní bázi vyžadují vhodné těsnící 
látky, těsnící profily a krycí pásky. Okenní konstrukce a nastavení 
po vestavbě musí zaručit, že lakované  plochy se dostanou do 
styku pouze s těsnicími profily. Při kontaktu lakovaných ploch pod 
tlakem dochází k zablokování. Při ohazování chrání lakovaná okna 
krycí páska (Tesa 4438) a fólie před cementovými směsmi, které 
by poleptaly lakované povrchy. 

 
 


