
PULLEX 3IN1-LASUR 
ЦИФРОВА КАРТА КОЛЬОРІВ



Pullex 3in1-Lasur

Матова лазур-просочення для захисту деревини для приватного та комерційного застосування.

Дерев’яні фасади, балкони, паркани необхідно надійно захистити від вологи, ультрафіолетового випро-
мінювання,  синяви,  грибків та комах.  Для цього найкраще підходить  захисна  лазур Pullex 3in1 Lasur, 
тому що це просочення, грунтовка і фінішне покриття в одному продукті,  оптимально збалансована 
система для довговічного захисту деревини.

Кольори
 � 4435050044 Eiche Дуб
 � 4435050045 Lärche Модрина
 � 4435050046 Kiefer Сосна
 � 4435050049 Nuss Горіх
 � 4435050050 Palisander Палісандр

Кінцевий відтінок залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення 
і фінішного покриття.

Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній 
поверхні.

Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї 
партії.

Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки кольорові матеріали.

Важливо! Про кольори на екрані
Екран вашого пристрою може дуже сильно відрізнятись персональними налаштуваннями, яскравістю чи контрастністю, 
тому на екрані ви бачите приблизні кольори. Для максимально точного підбору кольору необхідно зробити тестовий зра-
зок  конкретним продуктом на конкретній поверхні.

Перевірка екрану
Знизу зоображена шкала чорного кольору від 0 до 100 з кроком 5. На вашому екрані ви повинні бачити чіткі сірі квадрати 
без жодних кольорових відтінків, також ці квадрати не повинні зливатись між собою. Якщо це не так, то вам необхідно 
налаштувати ваш пристрій, інструкцію як це зробити шукайте у виробника пристрою.
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Стандартні кольори Pullex 3in1-Lasur

Важливо! Екран вашого пристрою може відрізнятись персональними налаштуваннями, яскравістю чи контрастністю, 
тому ви бачите приблизні кольори. Для максимально точного підбору кольору необхідно зробити тестовий зразок  на 
конкретній деревині.
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