ADLER PRODUKTY
URČENÉ NA TERASY
ALLWETTERLACK

PULLEX BODENÖL

“Ochranný štít“

„Vodoodpudivý olej na drevené terasy“
•
•
•
•

terasový olej na vodorovné plochy v exteriéri,
veľmi dobrá stabilizácia farebného odtieňa u exotických drevín,
redukuje zosivenie dreva, tvorbu trhlín a rias,
chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.

Java

•
•
•
•

transparentný, mierne nažltlý lak na báze syntetických živíc,
rýchloschnúci,
odolný voči krémom a tukom,
s dobrou mechanickou odolnosťou proti poškriabaniu.

Používa sa ako vrchný lak na ošetrenie
rezných hrán terasových dosiek. Dostupný
v dvoch stupňoch lesku: matný a lesklý.
Veľkosti balenia:

Lärche

Kongo

375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l.
Výdatnosť:
Cca 10–12 m2 / l.

Dostupný v odtieňoch:
•
•
•

Lärche (smrekovec),
Java,
Kongo.

Ošetrovanie a renovácia terasového dreva

Veľkosti balenia:
750 ml, 2,5 l.
Výdatnosť na liter:
Drážkované terasy: 1 l produktu stačí pri nátere štetcom na cca 10-15 m2.
Na prvé olejovanie terasy potrebujete dva nátery - z 1 l natriete cca
5-7m2.
Hladké hobľované terasy: 1 l produktu stačí pri nátere štetcom na cca
20-25m2. Na prvé olejovanie terasy potrebujete 2 nátery - z 1 l natriete
cca 10-12m2.
Spotreba závisí od typu použitej dreviny.

HOLZENTGRAUER
„Čistič, odsivovač, odstraňovač zelených povlakov“
•
•
•
•

odstraňuje nečistoty, mach a poškodenú povrchovú vrstvu dreva
na drevených terasách a záhradnom nábytku,
zosvetľuje a vracia drevu pôvodnú farbu,
jednoduchý náter štetcom alebo kefou,
biologicky odbúrateľný.

Krok

Krok

Krok 1 – Odsivenie
Terasu najprv výdatne navlhčite a potom na ňu pomocou kefy na
podlahy naneste odsivovač ADLER Holzentgrauer. Nechajte pôsobiť
10-20 minút. Potom terasu vyčistite pomocou nylonovej alebo ryžovej
kefy a umyte ju vodou.
Krok 2 – Aplikácia oleja Bodenöl
Olej Bodenöl rovnomerne naneste pomocou štetca alebo kefy. Prebytočný olej zotrite handrou. Dbajte na to, aby nanesená vrstva nebola príliš
hrubá. Doba schnutia je 12 hodín. Pre dosiahnutie perfektného výsledku náter zopakujte.

Veľkosti balenia:
1 l, 2,5 l.
Výdatnosť:
Cca 5 m2/ l.
Krok 3 – Ochrana rezných hrán
Na hrany terasových dosiek naneste pomocou štetca Allwetterlack.
Tento krok je potrebný na to, aby ste zabránili prenikaniu vody do
čelného dreva. Aplikujte 1-2 nátery.

