
 

 

Pullex Bodenol              50527 
Ulei pentru pardoseli exterioare 

 
Descrierea produsului Ulei de exterior pentru suprafetele din lemn montate pe orizontala in 

ambientul exterior. Stabilitate excelenta a culorilor pe lemnul exotic. 

Protejeaza lemnul foioase si rasinoase de murdarie, impuritati si 

umiditate. 

 

Caracteristici speciale Datorita micropigmentilor speciali, produsul asigura o excelenta 

rezistenta la intemperii si UV  si o buna stabilitate in timp a diferitelor 

tipuri de lemn exotic. 

 Uleiul protejeaza impotriva albastrelii si a ciupercilor, permite 

lemnului sa respire reducand astfel cotractiile si dilatatiile. Usurinta in 

aplicare, fara a contine hidrocarburi aromatice. 

 

Domenii de utilizare Pe suprafete din lemn, montate orizontal la exterior, cum ar fi 

pardoseli, scari, terase etc.. Este adecvat pentru tratarea lemnului 

exotic si a laricelui. 

 

Mod de aplicare La penson. 

 

Pregatirea suportului Suportul din lemn trebuie curatat, uscat, desprafuit. De asemenea 

trebuie verificat daca suportul este compatibil pentru a fi aplicat 

Pullex Bodenol. 

Ultima slefuire a lemnului rasinos se va efectua cu granulatia 80 si 

curatata cu un diluant nitro ADLER Nitroverdünnung 80001. 

Umiditatea va fi 15% +/-2% pentru lemnul moale si 12% +/-2% 

pentru lemnul tare. 

 

Mod de aplicare Se va aplica in doua straturi de Pullex Bodenol. Recomandam ca 

aplicarea primului strat sa fie efectuata inainte de montaj si integral pe 

toate laturile produsului din lemn. Se recomanda sigilarea partilor 

laterale cu ADLER Allwetterlack 50020 in 2 straturi. 

 

Intretinerea Curatati suprafetele de murdarie si praf si aplicati un strat de Pullex 

Bodenol 50527. 

 Se recomanda repetarea tratamentului o data pe an. 

 

Renovare Curatarea suprafetei cu ADLER Holzentgrauer 96348, apoi aplicarea 

a doua straturi subtiri de Pullex Bodenol 50527. 

 

Diluare Produsul e gata pregatit pentru utilizare. 

 

Temperatura minima  Cel putin +5
0
C. 

de aplicare 



 

 

 

Timpul de uscare Se poate aplica un nou strat dupa cca. 12 ore. 

 Umiditatea ridicata si temperatura scazuta pot prelungi timpul de 

uscare. 

 Unele tipuri de lemn exotic, cum ar fi iroko, datorita caracteristicilor 

lor, necesita un timp de uscare mai indelungat. In aceste cazuri 

recomandam ca la efectuarea curatirii suprafetei din lemn sa se 

utilizeze diluantul nitro 80001. 

 

Ustensile Ustensilele folosite se curata cu ADLER Adlerol 80301. 

 

Randament Cca. 15m
2
/ 1 l pe strat. 

 

Nuante Java (maro)   50527  

 Kongo (maro inchis)  50528. 

 

Valabilitate Cel putin 3 ani in recipientele originale sigilate. 

 

Informatii de siguranta Lavetele pline cu produs uscat sunt auto-inflamabile. Recomandam  

consevarea acestora in recipiente inchise pline cu apa. 

 
 


