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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 

 

 
Návod na ošetrovanie nábytku povrchovo upraveného  

s ADLER Legno-Ӧl resp. ADLER Legno-Color 
 
 

Aby kvalita a krása dreveného nábytku, ošetreného s ADLER Legno- Ӧl resp. ADLER Legno 
Color  vydržala čo najdlhšie, musí byť patrične ošetrovaný. 
 

a)  Čistenie 
 
Ako pravidelnú starostlivosť odporúčame stieranie suchou, mäkkou a nie vláknitou 
handrou. Prosíme nepoužívajte handry z mikrovlákna. Tieto pôsobia ako jemný brúsny 
papier a narušujú olejované plochy. 
 
Ľahké znečistenia a odtlačky prstov môžete odstrániť s ADLER Clean-Möbelreiniger 96490. 
Alternatívne môžete povrchy očistiť jednoducho navlhčenou handričkou. 
Odporúča sa pridať jemný domáci čistiaci prostriedok (napr. Pril). Dôležité je, aby plochy boli 
následne utreté do sucha. 
 
Silno znečistené a mastné  plochy treba vytrieť až do hĺbky pórov s handričkou navlhčenou 
s ADLER Legno Reiniger 80025. Potom dosucha utrieť. 
 
Nesmú sa používať  čistiace prostriedky s prídavkami ako amoniak, zmäkčovadlá a alkohol; 
to isté platí aj pre drsné čistidlá s prídavkami na drhnutie. 
 

b) Ošetrenie 
 
Pre šetrnú starostlivosť a oživenie intaktných povrchov odporúčame raz ročne  resp. podľa 
potreby aj častejšie ošetrenie s ADLER Legno-Pflegeöl 50882. 
 
Povrchy musia byť pred ošetrením suché, bez prachu a mastnoty. 
Ošetrovaciu handričku navlhčiť s ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a olej tenko a rovnomerne 
rozotrieť. 
Po cca 5 minútach sušenia prebytok zotrieť v smere drevných vlákien. 
 

c) Sanácia, čiastkové opravy 
 
Bezfarebné a biele povrchy: 
Pri silno opotrebovaných a poškodených plochách sa odporúča prebrúsenie s brúsnym 
rúnom  v smere drevných vlákien.  Pri lokálnych opravách pomôže miesta ohraničiť krycou 
páskou. Po odstránení brúsneho prachu navlhčiť handričku alebo štetec s ADLER  Legno- Öl 
farblos 50880 (bezfarebným) resp. bielo olejované plochy s ADLER Legno Öl Weiss 50881 



 

  

(bielym) a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 min. schnutia prebytok vytrieť 
v smere drevných vlákien. 
Nános po schnutí cez noc zopakovať. 
 
 
Farebné  povrchy: 
Pri silno opotrebovaných a poškodených plochách sa odporúča prebrúsenie s brúsnym 
rúnom  v smere drevných vlákien.  Pri lokálnych opravách pomôže miesta ohraničiť krycou 
páskou. Po odstránení brúsneho prachu naniesť štetcom  ADLER Legno-Color 80875 
v želanom farebnom odtieni a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 min. schnutia 
prebytok vytrieť v smere drevných vlákien. 
Po schnutí cez noc sa opravované miesta pretrú s ADLER Legno Öl Farblos 50880 
(bezfarebný) 
 
Poznámka: 
Pri lokálnych opravách miest so stopami po opotrebovaní, poškriabaní a pod. môže dôjsť 
k ľahkým rozdielom farebného odtieňa resp. lesku. Tieto sa spravidla po čase vyrovnajú 
s povrchmi okolo. 
 

d) Všeobecne 

 
ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a ADLER Legno-Oleje  ako aj ADLER Legno-Color  sú vyrobené 
na báze zušľachtených  rastlinných surovín, tuhnú hlavne viazaním kyslíka.  Preto je počas 
prác potrebné dobré vetranie. 
 
Olejovaný nábytok môže byť po 24 hodinách schnutia opatrne používaný a najskôr                
po jednom týždni zaťažený vodou. 
 

Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov. 
 
Aktuálne verzie nájdete na www.adler.sk 


