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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Pullex Silverwood 4418

Лазур - просочення на основі розчинника для захисту деревини зовні приміщень для промислового та
комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 50500 ff

Загальна інформація Ла зур - про со че н ня на осно ві роз чин ни ка з ефе ктом при ро дної, від кри то пи- 
ри стої по верх ні з біо ци дни ми актив ни ми ре чо ви на ми для де ре ви ни зов ні- 
шньо го за сто су ва н ня. Інно ва цій ні ко льо ри з ме та ле вим ефе ктом або ефе- 
ктом ста ро го де ре ва. Зав дя ки спе ці аль ній пі гмен та ції при атмо сфер но му
впли ві ви ни кає ефект срі бля стої па ти ни.

Особливі властивості,
стандарти

До пуск як кон сер вант для де ре ви ни від по від но до По ста но ви про біо ци дні
про ду кти ЄС.

У від по від но сті зі стан дар та ми ÖNORM B 3802-2 і DIN 68800-3, актив ні
ком по нен ти за без пе чу ють за хист від си ня ви (ви про бу ва н ня по DIN EN
152), де ре во руй ну ю чо го гриб ка (ви про бу ва н ня по EN 113) і вра же н ня ко- 
ма ха ми (ви про бу ва н ня по EN 46).

Кіль кість для стан дар тно го те сту ва н ня 140 - 155 г/  м².

Активні речовини: B, P, Iv, W

0,70% IPBC (йод про пі ніл бу тил кар ба мат)

0,30% Те бу ко на зол

0,06% Пер ме трин

Сві до цтво (04/  15) ARGE кон сер ван ти де ре ви ни, Асо ці а ції хі мі чної про ми- 
сло во сті Ав стрії.

Сфера використання Де ре в'я ні зов ні шні кон стру кції, із змін ни ми і обме же но змін ни ми роз мі ра- 
ми, на при клад, де ре в'я ні бу дин ки, де ре в'я на об шив ка, на ві си, про фі льо- 
ва ні до шки, ві кон ні ві кон ни ці, бал ко ни, во ро та і т.д., від по від ні 2 і 3 кла сам
за сто су ва н ня без кон та кту з зем лею.
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ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Пе ред за сто су ва н ням про дукт пе ре мі ша ти. При пе ре мі шу ван ні за по бі га ти
по тра плян ню по ві тря.
Тем пе ра ту ра про ду кту, об'є кта і нав ко ли шньо го се ре до ви ща не по вин на
бути ниж че + 5°C.
Не про во ди ти фар бу ва н ня при силь но му со ня чно му ви про мі ню ван ні,
дощі, екс тре маль но ви со кої во ло го сті, силь но му ві трі або мо ро зі.
Опти маль ний тем пе ра тур ний ре жим 15-25°C при від но сній во ло го сті по ві- 
тря 40-80%
На нові де ре в'я ні еле мен ти ми ре ко мен ду є мо ре тель но на не сти по кри т тя
з усіх бо ків.
Ле су ю чі (на пів про зо рі) про ду кти ма ють обме же ну зно со стій кість і тому ви- 
ма га ють більш ча сто го до гля ду.
Па тьо ків смо ли не мо жли во уни кну ти не за ле жно від ме то ду на не се н ня
про ду кту.
Ви ми ва н ня во до роз чин них ком по нен тів де ре ви ни, осо бли во під час зли ви
може бути мі ні мі зо ва но, якщо на но си ти по кри т тя рів но мір но з усіх бо ків, і
до да тко вий шар на тор це вих зрі зах де ре в'я них еле мен тів.
На ли стя них по ро дах і де ре ви ні ба га тій на ком по нен ти, за ли шки шту ка- 
тур ки (під ви ще н ня лу жно сті) або ме та ле вий пил (утво ре н ня іржі) мо жуть
при ве сти до по чор ні н ня по верх ні.
Будь ла ска, до три муй тесь "Робочих інструкцій з нанесення покриттів
на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено
змінними розмірами - Загальний розділ".
До три муй тесь ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для
захисту деревини.
Будь ла ска, до три муй тесь "ARL 505 - Робочі інструкції по лакам / Лазур
і мастил на основі алкідних смол".

Технологія нанесення Про цес на не се н ня Пен злик

По крив ність на шар (м²/  л), стру га на /
шлі фо ва на по верх ня

близь ко 8 - 12

По крив ність на шар (м²/  л), не стру га -
на по верх ня

близь ко 4 - 8

Продукт готовий до застосування.
Фор ма, вла сти во сті і во ло гість осно ви впли ва ють на ви тра ту / по крив ність.
То чні зна че н ня ви тра ти мо жуть бути ви зна че ні тіль ки ви го тов ле н ням про- 
бно го зраз ка.

Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%)

На сту пний шар при бли зно че рез 12 го дин

Вка за ні зна че н ня є орі єн тов ни ми. Про цес ви си ха н ня за ле жить від осно ви,
тов щи ни шару, тем пе ра ту ри, по ві тро об мі ну і від но сної во ло го сті по ві тря.
На де ре ви ні ба га тій на ком по нен ти (на при клад, дуб, іро ко) ви си ха н ня може
спо віль ню ва ти ся.
Низь кі тем пе ра ту ри і / або ви со ка во ло гість мо жуть збіль ши ти час су ші н ня.
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Очищення робочого
інструменту

З AD LER Ad le rol-Ter pen tin öler satz 80301.

ОСНОВА

Тип основи Не стру га на, бра ши ро ва на, ру ба на де ре ви на хвой них по рід

Характеристики основи Осно ва по вин на бути су хою, чи стою, мі цною, без роз ді ло вих ре чо вин, та ких
як жир, віск, си лі кон, смо ла і т.д., не мі сти ти де рев но го пилу, бути при да тною
для на не се н ня по кри т тя.

Не об хі дною умо вою дов го ві чно сті по кри т тя є на яв ність кон стру ктив ної за хи- 
сту де ре ви ни.

Будь ла ска, до три муй тесь ÖNORM B 2230 ча сти на 1.

Ди ві ться та кож VOB, ча сти на С, DIN 18363, пункт 3; Ма ляр ські та ла ко фар- 
бо ві ро бо ти.

Будь ла ска, до три муй тесь ін стру кції BFS-Merk blatt №18.

Вологість деревини 15 % +/-   2 %

Підготовка основи Для опти маль ної дов го ві чно сті по кри т тя, ми ре ко мен ду є мо шлі фу ва ти по- 
верх ню з роз мі ром зер на 80, в на прям ку во ло кон, ре тель но ви да ли ти пил,
смо ли і смо ля ні ки ше ні. Го стрі кром ки по вин ні бути за кру гле ні.

Ви со ко смо ли сті по ро ди де ре ви ни, що мі стять ком по нен ти, які упо віль ню ють
ви си ха н ня, по пе ре дньо обро би ти роз чин ни ком AD LER Ni tro-Ver dün nung
80001.

Во до ро сті, зе ле ний на літ і цвіль зов ні ви да літь за со бом Avi va Fun gi san 8308.

Для не стру га ної, бра ши ро ва ної і ру ба ної де ре ви ни під го тов ка осно ви не по- 
трі бна.

Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення 1 x Pullex Sil ver wood 4418

Про мі жна су шка: близь ко 12 го ди ни

Фінішне покриття 1 x Pullex Sil ver wood 4418

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 0,75 л, 5 л, 20 л
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Відтінки кольору / ступінь
глянцю

Для ви зна че н ня кін це во го ко льо ру ре ко мен ду є ться на не сти про бний зра- 
зок по кри т тя на ори гі наль ній по верх ні.

Для за без пе че н ня єди но го ко льо ру слід ви ко ри сто ву ва ти на одній і тій же
по верх ні ма те рі ал одні єї пар тії.

Для гар ної стій ко сті по кри т тя до атмо сфер них впли вів за сто со ву ю ться
тіль ки ко льо ро ві ма те рі а ли.

При осві тлен ні стан дар тних ко льо рів за до по мо гою Pullex Sil ver wood
50501 для но во го по кри т тя не об хі дно вра хо ву ва ти більш ко ро ткі ін тер ва ли
онов ле н ня по кри т тя (ниж чий УФ-за хист).

Додаткові продукти

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 2 ро ків в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу
і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Ре ко мен ду є мо пе ре ли ти вміст роз кри тої упа ков ки в більш дрі бну тару для
за по бі га н ня за гу стін ню / утво ре н ня плів ки.

GISCODE HSL 10

Altgrau 50500
Безбарвний, тільки для освітлення 50501
Silber 50504
Graualuminium 50506
Fichte hell 50507

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Aviva Fungisan 8308
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Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.
Ви ко ри сто вуй те ан ти се птик для де ре ви ни обе ре жно. Слід куй те за вка зів ка- 
ми на ети ке тці і в те хні чно му опи сі про ду кту.
Для тка ни ни (ган чі р'я), про со че ної про ду кта ми окси да тив но го ви си ха н ня
існує не без пе ка са мо за йма н ня! Тка ни ну (ган чі р'я), про со че ну про ду ктом су- 
ши ти в роз прав ле но му ви гля ді. Збе рі га ти в за кри тих ме та ле вих кон тей не рах
або під ша ром води.
Ви ріб з де ре ви ни, обро бле ний Pullex Sil ver wood, слід від ра зу ж пі сля оброб- 
ки по мі сти ти на во до не про ни кну, твер ду по верх ню, щоб уни кну ти по па да н ня
за ли шків про ду кту в ґрунт або во до йми. За ли шки про ду кту по вин ні бути зі- 
бра ні для по втор но го ви ко ри ста н ня або ути лі за ції.
Pullex Sil ver wood мі стить біо ци дні актив ні ін гре ді єн ти для за хи сту від си ня ви,
руй ну ю чих де ре ви ну гриб ків і за по бі га н ня ура же н ня ко мах. Про дукт ви ко ри- 
сто ву ва ти тіль ки в тих ви пад ках, коли та кий за хист обо в'яз ко вий або не об хі- 
дний. Не ви ко ри сто ву ва ти для ве ли кої оброб ки по верх ні усе ре ди ні при мі- 
щень, не ви ко ри сто ву ва ти в жи тло вих кім на тах або спаль нях. Не може ви ко- 
ри сто ву ва ти ся для оброб ки при мі щень, при зна че них для ви ко ри ста н ня, ви- 
ро бни цтва, збе рі га н ня або про да жу про ду ктів хар чу ва н ня або кор мів. Не за- 
сто со ву ва ти для оброб ки де ре ви ни, при зна че ної для бджо ли них ву ли ків,
саун, і де ре ви ни, що має три ва лий кон такт із зем лею / або во дою. Не без пе- 
чно для ка жа нів. Обро бле на де ре ви на не по вин на ви ко ри сто ву ва ти ся в без- 
по се ре дній близь ко сті від во дойм.
Не для де ре ви ни, яка може без по се ре дньо кон та кту ва ти з ху до бою (на при- 
клад, у стай нях або пар ка нах па со вищ).


