
Karta Techniczna  
  W naszych żyłach płynie farba. 

 

10-12 (zastępuje 04-12) ZKL 5024     Strona 1 z 5 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą 
swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

Pullex Top-Lasur 50550++ 
Rozpuszczalnikowa, charakteryzująca się wyższą lepkością zapobiegającej kapaniu, cienkowarstwowa 
lazura do drewna do zastosowań amatorskich i dla rzemiosła  
(zgodna z dyrektywą LZO-Decopaint 2010) 

OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 
 

Znakomita lazura do drewna na bazie rozpuszczalnika, 
charakteryzująca się wyższą lepkością zapobiegającej kapaniu, do 
zastosowań amatorskich i dla rzemiosła, regulująca wilgoć, 
nieblokująca dyfuzji i o bardzo dobrej zdolności do penetracji 
drewna. Długi czas otwarcia nie pozostawia śladów po użyciu 
pędzla. Specjalne pigmenty i filtry UV gwarantują długotrwałą 
ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Szczególne właściwości 
Normy na metody badań 
 

 Powłoka lakiernicza zabezpieczona jest przed atakiem sinizny i 
grzybów pleśniowych. 

 Przyjazna dla środowiska przez wysoką zawartość ciał stałych 
i wolnej od aromatów benzyny jako rozpuszczalnik; wolna od 
zapachu; 

Zastosowania 

   

 Niewymiarowe elementy drewniane na zewnątrz 
pomieszczeń, jak domy drewniane, podcienie, elementy 
elewacji drewnianych, balkony i płoty w klasie użytkowej 2 
i 3. 

 Szczególnie do nakładania nowej powłoki i naprawiania 
starych powłok na zewnątrz. 

 Dla podłóg, tarasów i kładek zalecamy użycie Pullex  
Bodenöl 50527++. 

PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące 
przerabiania 

  
 

 Przed użyciem proszę produkt zamieszać. 

 Nie przerabiać w temperaturze poniżej +5°C i/lub przy 
wilgotności powietrza >80%. 

 W przypadku nowych drewnianych elementów budowlanych 
zalecamy nałożenie podkładu i międzywarstwy z każdej strony. 

 Na poziome elementy drewniane należy nanieść 2 × cienką 
warstwę pędzlem, by uniknąć powstania zbyt grubych warstw. 

 Ze względu na swoje właściwości lazury tylko w stopniu ogra-
niczonym są odporne na chodzenie po nich i dlatego wymagają 
częstszej pielęgnacji. 

 Żadna powłoka lakiernicza nie zabezpiecza przed wypływem 
żywicy. 

 Wymycie składników drewna rozpuszczalnych w wodzie, 
szczególnie w przypadku silnych opadów deszczu, można 
zminimalizować przez nałożenie powłoki lakierniczej z każdej 
strony oraz przez nałożenie dodatkowej powłoki na przekroju 
poprzecznym drewna. 

mailto:info@adler-lacke.com
http://www.adler-lakiery.pl/
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 Proszę przestrzegać naszych „Wytycznych do prac przy 
przerabianiu środków ochrony drewna.” 

Techniki nanoszenia 

  
 

Metoda 
nanoszenia 

Pędzel 

Wydajność na 
naniesienie 

(m2/l)1) 

ok. 10 –12  

Uwaga! Nie należy nakładać produktu metodą natrysku. 

Produkt jest gotowy do nanoszenia pędzlem. 
Kształt, jakość podłoża i wilgotność drewna wpływają na wielkość 
zużycia / wydajność. Dokładne wielkości zużycia można określić 
tylko przeprowadzając wcześniej próbę malowania. 

Czasy schnięcia 
(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej) 

 

Nadający się do nakładania 
następnej warstwy 

po ok. 12 h 

Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od gatunku 
drewna, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego 
względnej wilgotności. 

Niskie temperatury i/lub duża wilgotność powietrza mogą znacznie 
wydłużyć czas schnięcia.  

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. 
dąb, iroko) może dojść do opóźnienia schnięcia. 

Czyszczenie narzędzi 

 

Czyścić za pomocą środka ADLER Adlerol 80301, wolnego od 
składników aromatycznych. 

PODŁOŻE 

Rodzaj podłoża Drewno liściaste i iglaste oraz materiały drewniane, jak: płyty z 
drewna litego, belki z drewna klejonego warstwowo, drewno 
konstrukcyjne wzdłużnie klejone, itd. 

Właściwości podłoża Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od tłuszczów i 
wosków oraz od pyłu drzewnego. 

Proszę przestrzegać normy ÖNORM B 2230-1. 

Patrz też „Ujednolicone warunki zlecenia i wykonywania świadczeń 
budowlanych”, Część C, DIN 18636, Ustęp 3; Prace związane z 
malowaniem i lakierowaniem. 

Proszę przestrzegać karty technicznej BFS nr 18. 

Warunkiem na zachowanie długiej trwałości powłoki jest 
przestrzeganie zasad konstruktywnej ochrony drewna. 
 

Wilgotność drewna Drewno liściaste: 12% ± 2% 
Drewna iglaste:    15% ± 2% 

Przygotowanie podłoża Do uzyskania optymalnej trwałości drewna zalecamy szlif gładkich 
powierzchni drewnianych papierem o granulacji 80 w kierunku 
włókien, dokładne oczyszczenie oraz usunięcie wyciekających 
składników drewna, jak np. żywica. Ostre krawędzie należy 
zaokrąglić. 

Drewno bogate w żywicę i drewno egzotyczne zawierające olejki 
eteryczne jako składniki opóźniające czas schnięcia czyścić za 
pomocą ADLER Nitro-Verdünnung 80001. 
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W celu ochrony przed atakiem alg, mchu i grzybów pleśniowych 
użyć produkt ADLER Fungisan 90783. 

Proszę przestrzegać zaleceń w odnośnych Kartach Technicznych. 

WYKONANIE POKRYCIA 

Podkład W celu ochrony przed atakiem sinizny, grzybów i insektów 
zaimpregnować 1 x Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209 
(dotyczy drewna klasy zagrożenia 3 – 5). 

Czas schnięcia 12 h. 

Przez dodanie ok. 10 % Pullex Top-Lasur 50550 ++ w wybranym 
odcieniu do Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209 zostanie 
zwiększona ochrona przeciw promieniowaniu UV oraz zostanie 
uzyskany szczególnie podkreślający strukturę obraz drewna.  

Proszę przestrzegać zaleceń w odnośnych Kartach Technicznych. 

Międzywarstwa 

 

1 x Pullex Top-Lasur 50550 zabarwiony ++ 

Następną warstwę można nakładać po ok. 12 h 

Lakierowanie końcowe 1 x Pullex Top-Lasur 50550 zabarwiony ++ 

PIELĘGNACJA I RENOWACJA 

Pielęgnacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trwałość drewna zależy od wielu czynników. Są to np. warunki 
atmosferyczne, konstruktywna ochrona, mechaniczne obciążenie i 
wybór przerabianego odcienia. Dla uzyskania długotrwałej 
trwałości konieczne są terminowe prace pielęgnacyjne. Zalecamy 
coroczną kontrolę. 

W przypadku nienaruszonych powierzchni należy oczyścić je z 
kurzu i brudu i nałożyć pędzlem 1 x Pullex Top-Lasur 50550 ++ w 
jasnych odcieniach. 

W przypadku drewna głęboko porowatego liściastego, jak np.: dąb, 
iroko należy liczyć się z częstszą renowacją. 

Renowacja Przygotowanie podłoża: zniszczone i zszarzałe drewno, stare 
powłoki mające słabą przyczepność, resztki farby, kurz, brud 
wyszczotkować ręcznie za pomocą szczotki mosiężnej, drucianej 
lub maszynowo za pomocą szczotki nylonowej. Nienaruszone  
stare powłoki szlifować papierem o granulacji 80. 

Gruntowanie: nanieść pędzlem 1 x Pullex Renovier-Grund    
50236 ++. 

Lakierowanie nawierzchniowe: 2 x Pullex Top-Lasur 50550 ++ 
barwiony. 

Czas schnięcia ok. 12 h. 

Proszę przestrzegać zaleceń w odnośnych Kartach Technicznych. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości pojemników 
 

Standardowe odcienie: 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l 
W30 50550: 0,75 l; 2,5 l; 10 l 

Odcienie barwy / stopnie 
połysku 
 
 
 

Weide          50551                   Eiche           50552 
Lärche         50553                   Kiefer           50554 
Nuss            50555                   Palisander   50556 
Kastanie      50559                   Sipo             50560 
Afzelia         50561                   Wenge         50562 
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Kolory można mieszać za pomocą Systemu mieszania kolorów 
firmy ADLER (Color4You). 
 
 
Lakiery bazowe: 
 
Basis W30 50550 
 

 Końcowy odcień lakierowanych elementów wynika  z własnej 
barwy drewna, ilości naniesienia, odcienia impregnatu i 
odcienia lazury nawierzchniowej (por. wzornik). 

 Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie 
próby wybranego pokrycia na oryginalnym podłożu. 

 By zapewnić jednakową barwę na jednej pracy nanosić materiał 
tylko z tego samego numeru partii produkcji. 

 By zapewnić równomierność barwy, nie należy przerabiać barw 
standardowych i uzyskanych za pomocą systemu do mieszania 
odcieni na jednej powierzchni. 

 By zapewnić dobrą odporność na warunki atmosferyczne, 
należy nałożyć dwie warstwy lakieru barwnego. 

 W celu zapewnienia dobrej odporności na warunki 
atmosferyczne mogą zostać użyte tylko barwne odcienie.  

 Najlepszą odporność na warunki atmosferyczne wykazują 
pośrednie barwy; powinno unikać się za jasnych lub za 
ciemnych barw przy ekstremalnych warunkach pogodowych. 

 Przy rozjaśnianiu barwy standardowych kolorów przy użyciu 
bezbarwnej bazy 50550 należy liczyć się z częstszą renowacją 
(zmniejszona ochrona przeciw promieniowaniu UV). Dlatego do 
rozjaśniania ciemnych odcieni należy używać kolorów    Weide 
lub Eiche. 

 Produkty zabarwione proszę przerobić w ciągu 3 miesięcy. 

Produkty dodatkowe ADLER Adlerol 80301 
ADLER Fungisan 90783 
ADLER Nitro-Verdünnung 80001 
Pullex-Imprägnier-Grund 50209 
Pullex Renovier-Grund 50236 ++ 
Pullex Bodenöl 50527 ++ 

INNE INFORMACJE 

Trwałość / przechowywanie 
 

  

Przynajmniej 5 lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 
Przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed wilgocią, 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 
  
Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do 
mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.  

Dane techniczne 
 

Zawartość lotnych związków organicznych -  wartość graniczna UE 
dla Pullex Top-Lasur (Kat. A/e): 400g/l (2010). Pullex Top-Lasur 
zawiera maksymalnie 400 g/l LZO. 

Produkt-CODE do farb  
i lakierów 

M-KH02F 

Dane BHP 

 

Proszę przestrzegać wytycznych do prac przy przerabianiu 
środków ochrony drewna i kart charakterystyki. Aktualną wersję 

można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com. 

Szmaty nasiąknięte produktami schnącymi przez utlenianie mogą 
ulec samozapłonowi! Nasiąknięte szmaty produktem Pullex Top-

http://www.adler-lacke.com/
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Lasur 50550 ++ rozłożyć do wyschnięcia. Konieczne jest ich 
przechowywanie w pojemnikach metalowych lub pod wodą. 

 


