
ДОГЛЯД І ОНОВЛЕННЯ
ТЕРАСНОЇ ДОШКИ ТА САДОВИХ МЕБЛІВ



Сонце, вітер і волога – саме таким 
атмосферним впливам терасна дошка та 
дерев’яні садові меблі піддаються щодня. Це 
може призвести до появи тріщин, вимивання 
компонентів деревини, появи водоростей та 
посіріння терасної дошки,  садових меблів 
та дерев’яних лежаків. За допомогою 
досконалих матеріалів по догляду від ADLER 
можна захистити дерев’яні поверхні і тим 
самим продовжити термін їх експлуатації.

Варто звернути увагу

Якість покриття, його рівномірність та 
стійкість після оновлення чи реставрації 
залежить від попередньої підготовки – 
терасу та садові меблі потрібно очистити 
від пилу та бруду і ретельно помити. Під час 
очистки за допомогою щітки або шліфування 
необхідно видалити пошкоджену деревину, 
а також частини старого покриття, що 
відлущуються.

Компанія ADLER рекомендує вчасно та 
регулярно проводити оновлення терасної 
дошки та садових меблів. Нанесення 
оновлюючого, так званого технічного, 
покриття раз на рік дозволяє уникнути 
пошкодження деревини та необхідності 
складної реставрації.

ДЕРЕВ’ЯНІ НАСТИЛИ ТА ТЕРАСИ ЗЗОВНІ

Підготовка до фарбування

Перед початком робіт пошкоджені та 
зістарені дерев’яні настили або тераси ззовні 
слід полити чистою водою, це дозволить 
зменшити поглинаючі властивості деревини. 
Доки тераса залишається вологою, на 
поверхню, за допомогою пензлика або 
щітки, наноситься ADLER  Clean-Multi-Re-
fresher. Через 10-20 хвилин після нанесення, 
поверхню необхідно вимити великою 
кількістю води та очистити за допомогою 
щіток з жорстким нейлоновим або кінським 
ворсом. Також можна використати 
спеціальні установки високого тиску 
(наприклад Kercher).  Після очистки поверхня 
повинна повністю висохнути протягом 
декількох днів.

Нове або реставраційне фарбування

Одне нанесення Pullex Bodenöl рівномірним 
тонким шаром без надлишків за допомогою 
пензлика. Для досягнення ідеального 
результату необхідне нанесення другого 
шару через 12 годин.

Догляд та оновлення

Очистіть неушкоджені поверхні видаливши 
пил та бруд і нанесіть тонкий оновлюючий 
шар Pullex Bodenöl.

ДОГЛЯД ЗА ТЕРАСНОЮ ДОШКОЮ ТА 
САДОВИМИ МЕБЛЯМИ

Нанесення тонким шаромPullex Bodenöl 



САДОВІ МЕБЛІ

Підготовка до покриття

Підготовка садових меблів до оновлення 
або реставрації відбувається так само, як і 
підготовка дерев’яної терасної дошки ззовні 
– за допомогою матеріалу ADLER  Clean-Mul-
ti-Refresher.

Покриття

Одне нанесення Pullex Teaköl рівномірним, 
тонким шаром за допомогою безворсової 
тканини або скотчбрайту, після чого 
витерти надлишок матеріалу. Шліфування 
скотчбрайтом дозволяє досягти особливої 
гладкості поверхні, що особливо важливо у 
випадку садових стільців та лежаків.

Після 6 годин висихання, допускається 
проміжкове шліфування скотчбрайтом. Для 
досягнення ідеальної гладкості поверхні та 
додаткового захисту деревини необхідне 
нанесення тонкого другого шару Pullex 
Teaköl.

Ідеальний результат

 Clean-Multi-Refresher

Досконала поверхня при нанесенні скотчбрайтом

Pullex Teaköl
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PULLEX BODENÖL PULLEX TEAKÖL CLEAN-MULTI-REFRESHER
Масло для дерев’яних 

настилів і терасної дошки 
ззовні

Масло для догляду за 
садовими меблями з тіку та 

інших екзотичних порід

Очисник і освітлювач

Оптимальна стабілізація кольору 
екзотичних порід деревини

Зменшує розтріскування та 
посіріння деревини

Ідеальний результат при 
оновленні з ADLER  Clean-Multi-Re-
fresher

Покриття захищене від грибків, 
плісняви та синяви

Чудове проникнення

Підкреслює (підпалює) 
структуру деревини

Високі водовідштовхувальні 
властивості

Ідеальний результат при онов-
ленні з ADLER  Clean-Multi-Re-
fresher

Легко наноситься тканиною

Ефективний засіб для очищення 
від посіріння для зістарених 
дерев’яних настилів, терас та 
садових меблів

Освітлює деревину, видаляє мох 
та пошкоджену деревину

Легко наноситься пензлем або 
щіткою

Біорозкладається

Сфера застосування
Горизонтальні, дерев’яні елемен-
ти ззовні, наприклад, балконні 
настили, трапи, тераси і т.д. 
Підходить для листяної деревини, 
екзотичних порід, модифікованої 
та термо- деревини.

Для первинної обробки та 
догляду за покритими маслом 
поверхнями садових меблів та 
деревини всередині приміщення 
(наприклад, в ванних кімнатах).

Для очищення, освітлення та 
очистки від сірості для зістареної 
деревини (наприклад, настилів, 
терас та садових меблів).

Тара

2,5 л; 10 л 1 л 1 л; 2,5 л

Кольори

50547 Lärche

50527Java

50528 Kongo

50525  Безколірний

50524 Teak

До

Після


