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Ochrana dreva v exteriéri & interiéri
PRODUKTOVÝ KATALÓG



PROFESIONÁLNA OCHRANA DREVA

V závode ADLER začal výskum a vývoj povrchových úprav 
na ochranu dreva pred desiatkami rokov. Tie sa priebehu 
rokov neustále zlepšovali. S radom Pullex na ochranu dre-
va od ADLERu sú k dispozícii jedinečné impregnácie, lazúry, 
krycie nátery a oleje na drevo, ktoré zabezpečujú extrémne 
dobrú dlhodobú životnosť vďaka použitiu najmodernej-
ších technológií. Preto sa stále viac profesionálov spolie-
ha na špičkovú značkovú kvalitu rakúskej jednotky. To vám 
dáva istotu, že svojim zákazníkom ponúknete to najlepšie.
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rodinný podnik 
založený v roku 1934 
fungujúci so zreteľom na budúcnosť

popredný rakúsky výrobca 
farieb, lakov a prostriedkov 
na ochranu dreva

výroba výhradne v meste 
Schwaz, Rakúsko

ročná produkcia 
21 000 ton

najmodernejší závod na výrobu 
lakov na vodnej báze v Európe

100 % klimaticky 
neutrálna výroba1

630 zamestnancov, 
z ktorých 110 pracuje 
vo výskume & vývoji

ekologické produkty, 
65 % podiel lakov na báze vody

1  Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu  
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové 
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam 
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou 
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha 
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

Vac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT

Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť 
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú 
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod 
na laky pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.



INHALT

zdravie & 
bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok 

zdraviu neškodné spracovanie

životnosť
dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, 
zodpovedne a úspešne:

→   Pretože ste už dnes vybavení na neustále  
rastúce zákonné požiadavky.

→   Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje  
ekologické a udržateľné výrobky.

→   Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné  
výrobné procesy vo vašej spoločnosti.

→   Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu  
životného prostredia a klímy, a teda 
za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.

NÁROK 
NA ZAJTRAJŠOK
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životné prostredie
vysoký podiel obnoviteľných surovín 

nízka ekologická stopa 

bez prísad látok nebezpečných 
pre životné prostredie 

nízky obsah VOC

Najudržateľnejšie povrchové  
úpravy v línii ADLER nájdete  
pod značkou udržateľnosti green.  
Pri tom sa ADLER opiera o ciele 
trvalo udržateľného rozvoja OSN, 
ktoré spoločnosť ADLER definova-
la ako základ svojho zodpovedné-
ho správania. Všetky produkty  
sú objektívne testované a certi-
fikované podľa troch kategórií: 
životné prostredie, zdravie &  
bezpečnosť a životnosť. Iba pro-
dukty, ktoré majú pozitívne  
hodnotenie vo všetkých týchto 
oblastiach, sú označené značkou 
udržateľnosti green.
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Rozmerovo nestabilné drevené konštrukcie
Patria sem ploty, obklady, krovy a drevené konštrukcie, ale aj balkóny a záhradný nábytok. Termín 
„rozmerovo nestabilný“ je označenie pre drevo, ktoré môže napučiavať a zmršťovať sa. Povrchová 
úprava by mala byť prispôsobená týmto zmenám.

Čiastočne rozmerovo stabilné drevené konštrukcie
Koncovými produktmi, ktoré spadajú do tejto kategórie, sú najmä okenice, zimné záhrady a gará-
žové státie, ako aj vjazdové brány. Dobrá voľba dreva je nevyhnutná, pretože drevené konštrukcie sú 
vyrábané tak, aby kompenzovali len mierne napučiavanie a zmršťovanie.

Rozmerovo stabilné drevené konštrukcie
Pri oknách a dverách nemožno akceptovať žiadne napučanie alebo zmršťovanie. Vyžaduje sa veľ-
mi vysoká kvalita dreva. Na jednej strane môžu deformácie spôsobiť problémy pri otváraní okien 
a dverí. Na druhej strane sa vo finálnej povrchovej úprave objavujú jemné vlasové trhlinky, ktoré 
nevyhnutne vedú k poškodeniu náteru.

Konštrukčná ochrana
Konštrukčná ochrana spadá do kompetencie projektanta a môže, pokiaľ možno, zabrániť priame-
mu kontaktu drevenej konštrukcie s vodou, napr. vďaka previsu. V každom prípade je pri všetkých 
vodorovných drevených plochách vystavených dažďu dôležitý uhol sklonu aspoň 5°, rovnako ako po-
užitie vhodných materiálov. Ani najlepšia ochrana dreva nedokáže dlhodobo vykompenzovať chyby 
drevenej konštrukcie!

✓ Zabráňte kontaktu dreva s pôdou (min. 30 cm)
✓ Chráňte exponované hrany dreva
✓	Do exteriéru použite vhodný typ dreviny
✓	Zaistite, aby voda čo najrýchlejšie odtiekla

Fyzikálna ochrana dreva
Fyzikálna ochrana je dosiahnutá použitím lakov a lazúr, ktoré pôsobia proti degradácii dreva v exte-
riéri. ADLER je jedným z najväčších európskych výrobcov farieb a lakov na povrchovú úpravu dreva. 
Vysoká kvalita produktov ADLER zaručuje optimálnu ochranu dreva, ktorá pôsobí proti najdôležitej-
ším degradačným faktorom.

Chemická ochrana dreva
Impregnácie ADLER sú certifikované podľa EN 113 proti hnilobe a drevokazným hubám, EN 152 
proti zamodraniu a EN 46 proti hmyzu. To dáva spotrebiteľovi istotu skutočnej kvality a účinnosti 
nakupovaných produktov. Samozrejmosťou je aj externá kontrola účinnosti a dodržiavania vyššie 
uvedených noriem. Iba takto preverené prostriedky na ochranu dreva sú uvedené v rakúskom zo-
zname prostriedkov na ochranu dreva (www.holzschutzmittel.at).

UV ochrana
Drevo vyžaduje dostatočnú ochranu proti UV žiareniu. Táto UV ochrana chráni štruktúru dreva pred 
rozpadom (odbúravaním lignínu).
 
Silne pigmentované nátery ponúkajú najlepšiu ochranu. Pigmenty zaisťujú čo najlepší možný od-
raz žiarenia.

Bezfarebné systémy s UV ochranou môžu zaručiť dostatočnú ochranu iba relatívne krátku dobu 
a musia sa udržiavať v krátkych intervaloch (cca každé 2 roky).

Menej odolné nové drevo (borovica, smrek a pod.) je nutné v exteriéri pred samotnou povrchovou 
úpravou ešte ošetriť impregnáciou na drevo. Jedine tak je možné zaistiť dostatočnú ochranu dreva. 
Impregnácia sa vykonáva 1x natieraním štetcom (na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze, podľa pou-
žitej lazúry v nasledujúcom nátere).

OBLASTI POUŽITIA

DRUHY DREVÍN

Ihličnaté dreviny
Smrek, borovica, smrekovec atď. sú cenovo výhodné a sú vhodné na drevostavby.

Čím vyšší je obsah živice v dreve, tým je drevo odolnejšie voči škodcom. Vysoký obsah živice však 
nepriaznivo ovplyvňuje prenikanie náteru do dreva. Najmä v prípade smrekovca a borovice je preto 
potrebné počítať s výronom živice a so skrátenou životnosťou náteru. Tieto drevá bohaté na živicu 
by mali byť pred náterom zbavené živice pomocou ADLER Aceton-Waschmittel 95130. Pri dreve bo-
hatom na živicu by sa na povrchovú úpravu nemal voliť tmavý odtieň, pretože v dôsledku silnejšieho 
zahrievania tmavých farebných odtieňov môže dochádzať k zvýšenému výronu živice.

Listnaté dreviny
Tvrdé dreviny vhodné na použitie v exteriéri, ako napr. dub, agát, gaštan a rôzne exotické dreviny 
(teak, mahagón, meranti...) sú veľmi odolné.  Vzhľadom na pórovitý charakter niektorých drevín 
môže v oblasti pórov dochádzať k slabému zmáčaniu. Zmáčanie pórov je možné zlepšiť vtretím 
prvej vrstvy handričkou.
Napriek tomu aj tu je možné očakávať kratší interval údržby. V mnohých prípadoch exotické dreviny 
obsahujú látky, ktoré môžu zhoršiť sušenie povrchovej úpravy. Treba tiež poznamenať, že kvôli lát-
kam obsiahnutým v dreve môže dôjsť k vymývaniu a zafarbeniu.

OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI

Rozdiely medzi drevom z ihličnatých a listnatých drevín

Dlhodobá ochrana vďaka kombinácii konštrukčnej a chemickej ochrany dreva

OCHRANA DREVA
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Ochranné nátery na povrchovú ochranu dreva ADLER dreviny spoľahlivo chránia a zušľachťujú.
Produkty boli starostlivo testované, a preto sú zdravotne neškodné. So širokou škálou vodourie-
diteľných a rozpúšťadlových produktov na finálnu úpravu dreva ponúka ADLER už desaťročia 
špičkové riešenia pre všetky aplikácie.

S renovačným systémom Pullex vyzerajú zvetrané a nevzhľadné obloženia fasády, pergoly 
alebo prístrešky opäť ako nové iba v pár krokoch. Jednoducho stačí drevo vykefovať, natrieť 
štetcom základný náter a vrchnú lazúru – a hotovo.

LAZÚROVACIA LAZÚROVACIA

KRYCIA KRYCIA

Impregnácia (ak je potrebná) 1. vrstva 2. vrstva

Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex 3in1-Lasur 1

Pullex Imprägnier-Grund 1
Pullex Top-Lasur 

alebo Pullex Top-Mattlasur
Pullex Top-Lasur 

alebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS 1 Pullex Aqua 3in1-Lasur FS 1 Pullex Aqua 3in1-Lasur FS 1

Základný náter 1. vrstva 2. vrstva

Pullex Renovier-Grund
(príp. „mokrý do mokrého“)

Pullex Top-Lasur 
alebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 
alebo Pullex Top-Mattlasur

žiadny
(pokiaľ je podklad v dobrom stave)

Pullex Top-Lasur 
alebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 
alebo Pullex Top-Mattlasur

Impregnácia Základný náter 1. vrstva 2. vrstva

Pullex
Imprägnier-Grund 1 Pullex Color Pullex Color

Pullex Aqua-IG 1
Aqua-Isoprimer PRO

(pre odtieň Weiß (biely) & 
svetlejšie pastelové odtiene)

Pullex Aqua-Color Pullex Aqua-Color

Základný náter 1. vrstva 2. vrstva

Pullex Renovier-Grund
 (približne natónovaný podľa 

konečného odtieňa)
Pullex Color Pullex Color

Pullex Renovier-Grund
(približne natónovaný podľa

konečného odtieňa)
(min. 48 hod. medzisušenie!)

Pullex Aqua-Color Pullex Aqua-Color

Pri renovácii dreva je veľmi dôležité dôkladné hĺbkové čistenie pórov. Aby nový náter dobre držal, 
mali by ste zo zvetraných povrchov bezpodmienečne odstrániť uvoľnené časti a zvyšky starého náteru.

 1  Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Pred použitím si vždy 
si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch 
produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY 

NOVÉ NÁTERY

ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY 

RENOVÁCIE

OCHRANA DREVA
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S Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top(Matt)-Lasur ADLER ponúka 
osvedčený renovačný systém na zvetrané okná a dvere s tenkovrstvovými 
a hrubovrstvovými lazúrami. Okná, dvere alebo okenice tak bez veľkej námahy 
znovu zažiaria v novom vzhľade.

Ihličnaté a listnaté dreviny

Drevina Základný náter 1. vrstva 2. vrstva

Ihličnaté a listnaté 
dreviny

Pullex
Renovier-Grund Pullex Color Pullex Color

Drevina Základný náter 1. vrstva 2. vrstva

Ihličnaté dreviny Pullex
Renovier-Grund

Pullex Top-Lasur alebo 
Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur alebo 
Pullex Top-Mattlasur

Listnaté dreviny Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex Top-Lasur alebo 
Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur alebo 
Pullex Top-Mattlasur

Pri renovácii dreva je veľmi dôležité dôkladné hĺbkové čistenie pórov. Aby nový náter dobre držal, 
mali by ste zo zvetraných povrchov bezpodmienečne odstrániť uvoľnené časti a zvyšky starého náteru.

Clean-Multi-Refresher
Čistič a osviežovač na drevo, plasty a murivo

• čistič a osviežovač na zvetrané a zosivené drevené terasy, 
záhradný nábytok, plasty a murivo

• odstraňuje nečistoty, machy a odbúrané substancie dreva
• odsivuje a zosvetľuje a navracia drevu pôvodnú farbu
• jednoducho sa nanáša štetcom, kefou alebo rozprašovačom, 

tiež na zvislé povrchy
• biologicky odbúrateľný

OBLASTI POUŽITIA
Čistič, odsivovač a osviežovač na zosivené drevo (ako napr. záhradný nábytok, terasy), 
plasty a murivo.

SPÔSOB APLIKÁCIE štetec, kefa, rozprašovač 
VÝDATNOSŤ cca 5 m²/l neriedený
BALENIE 500 ml (rozprašovač), 1 l, 2,5 l
ČÍSLO PRODUKTU 8317 000210

LAZÚROVACIA

KRYCIA

1–2 x 5 m2

1l

+5 °C

 1  Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Pred použitím si vždy 
si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch 
produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY 

RENOVÁCIA OKIEN A DVERÍ

OCHRANA DREVA PRÍPRAVA & DOPLNKY
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Alkydharzturbo
Tužidlo pre syntetické živice a oleje na zlepšenie sušenia a odolnosti

• pre lazúrovacie a krycie syntetické živice a oleje
• na zlepšenie mechanickej a chemickej odolnosti a sušenia 

za nepriaznivých klimatických podmienok (teplota, vlhkosť)
• vhodné aj na drevo bohaté na extraktívne látky

OBLASTI POUŽITIA
Vhodný ako vytvrdzovacia zložka pre rozpúšťadlové laky na báze syntetických 
živíc (napr. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX), 
produkty  Pullex na báze rozpúšťadiel (napr. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund,  
Pullex Top-Lasur/Pullex Top-Mattlasur) a oleje Legno.

SPRACOVANIE
Pridať Alkydharzturbo do lakovej zložky a opatrne premiešať.

BALENIE  250 ml, 500 ml, 1 l
ČÍSLO PRODUKTU 8054 000210

Allwetterlack
Lak na ošetrenie rezných hrán terasových dosiek

• bezfarebný, mierne nažltlý lak na báze syntetickej živice
• rýchle schnutie
• odolnosť voči krémom a tukom
• dobrá mechanická odolnosť voči poškriabaniu

OBLASTI POUŽITIA
Bezfarebný lak zo syntetickej živice na drevo v interiéri aj v exteriéri; s kvalitou 
lodného laku. Vhodný na ošetrenie rezných hrán terasových dosiek, na povrchovú 
úpravu záhradného nábytku a i.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie, valčekovanie, nádobková pištoľ 
VÝDATNOSŤ 10 m²/l
BALENIE  375 ml, 750 ml, 5 l
POZOR lak má ľahko žltý nádych

Abbeizer Spray
Na odstraňovanie starých okenných náterov a vrstiev laku

• jednoduchá aplikácia
• vďaka gélovej štruktúre sa ideálne hodí aj na zvislé povrchy
• bez prísad chlórovaných uhľovodíkov

OBLASTI POUŽITIA
Obzvlášť vhodný na odstraňovanie starých, vodouriediteľných systémov povrchovej 
úpravy okien a na maloplošných objektoch, ako sú drevené okná, vchodové dvere, 
nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď. Účinné aj pri mnohých 2K systémoch
(vykonajte predbežný test).

SPÔSOB APLIKÁCIE 
Dôkladne nastriekajte a nechajte pôsobiť cca 10 minút. Potom odstráňte napučaný 
starý náter pomocou ADLER škrabky.

VÝDATNOSŤ  2 – 3 m²/l
BALENIE  400 ml
ČÍSLO PRODUKTU 95126

Abbeizer Express
Vysoko účinný odstraňovač náterov s gélovou štruktúrou 

• jednoduchá a rýchla aplikácia
• vďaka gélovej štruktúre aj na zvislé plochy
• odstraňuje hrubé vrstvy laku v jednom pracovnom kroku
• bez prísad chlórovaných uhľovodíkov

OBLASTI POUŽITIA
Obzvlášť vhodný na odstraňovanie starých, vodouriediteľných systémov
povrchovej úpravy okien, ideálny na zvislé plochy, ako sú drevené okná,
vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE 
Abbeizer Express aplikujte v dostatočnom množstve a nechajte pôsobiť asi 10 min. 
Napučaný starý náter odstráňte pomocou ADLER stierky alebo škrabky.

VÝDATNOSŤ cca 4 – 5 m²/l
BALENIE 500 ml
ČÍSLO PRODUKTU 8313 000300

80301 
12 h

+5 °C
10 m²

1l

+5 °C
4–5 m²

1l

+5 °C
2–3 m²

1l

0– 5% 80301 20% 80367

Štandardné farebné odtiene 
lesklý 50020

matný 50023

PRÍPRAVA & DOPLNKY
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Feinspachtel (jemný tmel)
Jemný vodouriediteľný tmel

• vodouriediteľný plnivý tmel na báze akrylátovej disperzie
• dobrá plnivosť, rýchle schnutie, s veľkou výdatnosťou
• bez škodlivých látok

OBLASTI POUŽITIA
Na vyplnenie prasklín, dier alebo malých plôch v interiéri a exteriéri.

SPRACOVANIE
Aplikácia pomocou nerezovej špachtle alebo plastovej stierky,
prípravok je možné aplikovať „mokrý do mokrého“ niekoľkokrát denne.

BALENIE 400 g, 1300 g
ČÍSLO PRODUKTU 41099

Adlerol Terpentinölersatz
Čistič a riedidlo pre laky na báze syntetických živíc

• bez aromatických uhľovodíkov
• univerzálne použiteľný

OBLASTI POUŽITIA
Adlerol je vysokokvalitný čistič na štetce a náradie na lakovanie. Je tiež
vhodný ako riedidlo pre syntetické laky (napr. ADLER Express-Maschinenlack, 
Samtalkyd, Brilliantalkyd, Allwetterlack) a umožňuje optimálne
nastavenie viskozity nanášaného materiálu.

SPRACOVANIE
Adlerol pridajte ako riedidlo do laku na báze syntetickej živice a opatrne premiešajte.
  
BALENIE  500 ml, 1 l, 5 l, 25 l
ČÍSLO PRODUKTU 80301

PRÍPRAVA & DOPLNKY
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Pullex Imprägnier-Grund
Systémová impregnácia na drevo v exteriéri na báze rozpúšťadiel

• Impregnácia na drevo na báze rozpúšťadiel bez aromatických uhľovodíkov.
• Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
•  Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraniu.
• Podľa ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), 

drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia 
proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo 
pri testovaní cca 150 g/m² (certifikát č. 6/93).

OBLASTI POUŽITIA
Drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, krovy, okná a dvere 
v exteriéri atď. v triede použitia 2 a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie, krátke máčanie, flutovanie; nestriekať!
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Pullex Renovier-Grund   
Polokrycí, obnovujúci a rozjasňujúci renovačný základný náter

• Univerzálne použiteľný, polokrycí obnovujúci základný 
náter bez aromatických látok.

• Zjednocuje a zosvetľuje drevený podklad.
• Prekrýva škvrny a zosivenie.
• Perfektná príprava podkladu na následný náter dreva produktmi ADLER Pullex.
•  Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA
Renovácia silno zvetraných, savých drevených dielcov, napr. drevodomy, prístrešky, 
drevené obklady, balkóny, okná, okenice a brány.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie; nestriekať!
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

1 x
+5 °C

8–12 m²

1l

12 h
80301

1 x
+5 °C

12 h
80301

8–12 m²

1l

Štandardný farebný odtieň 
bezfarebný 4436 000200

Štandardné farebné odtiene 
Lärche (smrekovec) 50200

Beige (béžová) 50236

Báza na tónovanie
W20 50256
Y (žltá) 50255

Štandardný farebný odtieň
bezfarebný 51320

Pullex Aqua-IG
Vodouriediteľná systémová impregnácia

• Systémový impregnačný základ pod ADLER vodouriediteľné nátery na drevo 
na báze špeciálnej alkyd/akrylovej disperzie pre použitie v exteriéri.

• Zabraňuje napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom.
• Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
•  Použité účinné látky ponúkajú ochranu dreva proti zamodraniu požadovanú 

podľa noriem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), 
proti drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a zabraňujú napadnutiu 
drevokazným hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo 
pri testovaní cca 100 – 120 g/m² (certifikát č. 10/91).

OBLASTI POUŽITIA
Okná, dvere, drevené obklady, prístrešky, balkóny, krovy atď. v triede použitia 2 a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE   natieranie (štetec na akrylové farby), krátke máčanie 
a flutovanie; nestriekať! 

VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l

1 x
+10 °C

4 h8–12 m²

1l

Pullex Renovier-Grund
Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené 
na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

Color4You

IMPREGNÁCIE A ZÁKLADNÉ NÁTERY
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Štandardné farebné odtiene
Eiche (dub) 4435 050044

Lärche (smrekovec) 4435 050045
Kiefer (borovica) 4435 050046

Nuss (orech) 4435 050049
Palisander 4435 050050

Pullex 3in1-Lasur
Matná impregnačná lazúra na ochranu dreva

• Univerzálna ochranná lazúra na báze rozpúšťadiel na drevo v exteriéri; 
impregnácia, základný a vrchný náter v jednom; na nové aj údržbové nátery.

• Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
• Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraniu podľa.
• ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám 

(skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška 
podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m² (certifikát č. 04/15).

• Ošetrenému drevu dodáva matný, prirodzený povrch.
• Vysokokvalitné UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

OBLASTI POUŽITIA
Drevené prvky v exteriéri (najlepšie na rozmerovo nestabilné prvky, ako sú
drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď. v triede použitia 2 a 3).

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; nestriekať!
VÝDATNOSŤ  8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Báza na tónovanie
W30 4435 000030

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE

Weide (vŕba) Lärche (smrekovec) Nuss (orech) Eiche (dub) Kiefer (borovica) 

Palisander Kastanie (gaštan) Afzelia (afzélia) Sipo Wenge 

+5 °C
12 h8–12 m²

1l

2–3 x
80301

Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené 
na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

Color4You

Štandardné farebné odtiene
Weide (vŕba) 50551
Eiche (dub) 50552

Lärche (smrekovec) 50553
Kiefer (borovica) 50554

Nuss (orech) 50555
Palisander 50556

Kastanie (gaštan) 50559
Sipo 50560

Afzelia (afzélia) 50561
Wenge 50562

Kalkweiß
(vápenná biela) 50563

Báza na tónovanie
W30 50550

Pullex Top-Lasur
Tenkovrstvová tixotropná (nestekavá) lazúra na nové nátery 
a renovácie – najmä na remeselné použitie

• Rozpúšťadlová lazúra na drevo s vysokým podielom sušiny.
• Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
• Vynikajúce spracovanie, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko priedušná.
• Veľmi dobrý prienik do drevného podkladu.
• Špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom zaručujú dlhodobú ochranu 

pred poveternostnými vplyvmi.
• Ideálny systémový produkt na renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako 
drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, záhradný nábytok atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie; nestriekať!
VÝDATNOSŤ  cca 10 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex Top-Mattlasur   
Tenkovrstvová tixotropná (nestekavá) lazúra 
na dosiahnutie obzvlášť matných povrchoiv

• Veľmi ľahko sa spracováva vďaka vylepšenému tixotropnému zloženiu (nesteká).
• Moderné matné povrchy.
• Náter chráni pred napadnutím plesňami a zamodraním.
• Vynikajúce spracovanie, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko priedušná.
• Veľmi dobrý prienik do drevného podkladu.
• Špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom zaručujú dlhodobú ochranu 

pred poveternostnými vplyvmi.
• Ideálny systémový produkt na renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako 
drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie; nestriekať!
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Štandardné farebné odtiene
Weide (vŕba) 4455 050043
Eiche (dub) 4455 050044

Lärche (smrekovec) 4455 050045
Kiefer (borovica) 4455 050046
Kastanie (gaštan) 4455 050047

Sipo 4455 050048
Nuss (orech) 4455 050049
Palisander 4455 050050

Afzelia (afzélia) 4455 050051
Wenge 4455 050052

Kalkweiß
(vápenná biela) 4455 067081 

Báza na tónovanie
W30 4455 000030

2 x 12 h
+5 °C

10–12 m²

1l

80301

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

Color4You

Color4You
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Pullex Silverwood
Efektná impregnačná lazúra so špeciálnou pigmentáciou

• Rozpúšťadlová lazúra bez obsahu aromatických látok vrátane impregnácie hlavne na 
hrubo pílené ihličnaté drevo v exteriéri.

• Špeciálna pigmentácia vedie pri vystavení poveternostným vplyvom 
k striebristému patinovanému efektu.

• Inovatívne farebné odtiene s kovovým efektom alebo charakterom starého dreva.
• Vďaka rovnomernému zvetrávaniu vytvára prirodzenú patinu bez odlupovania.
•  Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraniu podľa ÖNORM 

B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška 
podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). 
Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m² (certifikát č. 04/15).

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevodomy, prístrešky,  
drevené obklady atď. Na dosiahnutie výrazne rustikálneho efektu je obzvlášť vhodné 
hrubo pílené, kartáčované a sekané ihličnaté drevo v triede použitia 2. a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie; nestriekať!
VERBRAUCH cca 4 – 12 m²/l (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
BALENIE 750 ml, 5 l, 20 l

Štandardné farebné odtiene
Altgrau (stará sivá) 50500
Silber (strieborná) 50504

Graualuminium 
(hliníková sivá)

50506

Fichte hell geflämmt 
(smrek svetlý opálený) 50507

bezfarebný
(na zosvetlenie) 50501

Graualuminium 50506

Altgrau  50500

Fichte hell  50507

Silber  50504

Pullex Platin
Metalická lazúra na drevo

• Rozpúšťadlová tenkovrstvová metalická lazúra bez aromatických látok na drevo v exteriéri.
• Pomocou špeciálnych pigmentov vytvára impozantné metalické trblietavé farebné efekty.
• Produkt s otvorenými pórmi sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou voči poveternostným 

vplyvom, dlhou životnosťou a rovnomerným odbúravaním na poveternosti.
• Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri, napr. 
drevodomy, prístrešky, drevené obklady atď. Na dosiahnutie výrazne metalického efektu je 
obzvlášť vhodné hrubo pílené, kartáčované a sekané ihličnaté drevo v triede použitia 2. a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; nestriekať!
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l (v závislosti od nasiakavosti podkladu) 
BALENIE 750 ml, 2,5 l

Báza na tónovanie
W30 4447 000030

2 x
+5 °C

80301
12 h8–12 m²

1l

2 x
+5 °C

80301
12 h8–12 m²

1l

Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené 
na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.
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Štandardné farebné odtiene
Eiche (dub) 5368 050044

Kiefer (borovica) 5368 050046
Lärche (smrekovec) 5368 050045

Nuss (orech) 5368 050049
Palisander 5368 050050

Báza na tónovanie
W30 5368 000030

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Matná vodouriediteľná lazúra na ochranu dreva

• Ochrana dreva, základný náter a vrchný náter v jednom.
• Na nové a údržbové nátery drevených fasád, balkónov atď.
• Veľmi dobrá odolnosť proti poveternosti a optimálna UV ochrana.
• Ošetrené drevo získa moderný matný vzhľad.
• Povrch je chránený pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.
• Pri vystavení poveternostným vplyvom nedochádza k odlupovaniu.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri 
(drevostavby, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď.)

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie (mäkký štetec na akrylové farby); nestriekať!
VÝDATNOSŤ  10 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l

2 x
+15 °C

3–4 h10–12 m²

1l

Pullex Aqua-DSL
Vodouriediteľná hrubovrstvová lazúra na okná a dvere

•  Ekologická lazúra na drevo na báze akrylátovej disperzie s dobrou odolnosťou 
voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

• Ideálna pre údržbový aj renovačný náter okien.
• Odtiene zodpovedajú farebným odtieňom popredných výrobcov okien.
• Výborná trvalá elasticita, vynikajúca transparentnosť, nelepivosť po zaschnutí.
• Bez biocídov, priedušná.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a vchodové dvere) aj
nosné maloplošné dielce zimných záhrad.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie
VÝDATNOSŤ  8 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l

Štandardné farebné odtiene
Natur (prírodný) 51501

Hanf 51507

Báza na tónovanie
W30 51513

2 x
+10 °C

3 h8 m²

1l

Color4You

Color4You

KRYCIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Štandardné farebné odtiene
W10 Weiß (biela) 50530

Gelb (žltá) 50532
Rot (červená) 50533

Braun (hnedá) 50535
RAL 6005 50536

Štandardné farebné odtiene
W10 Weiß (biela) 53331

 RAL 6005 53339

Báza na tónovanie
W20 53332
W30 53334
Y (žltá) 53335

R (červená) 53336

Báza na tónovanie
W20 50531
W30 50537

Pullex Aqua-Color
Krycí vodouriediteľný náter na drevo

• Vodouriediteľný krycí náter na drevo na báze akrylátových 
a alkydových živicových disperzií špeciálne na nové nátery.

• Extrémne odolný proti poveternosti a farebne stabilný.
• Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
• Neobmedzená farebnosť.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky ako drevené 
fasády, prístrešky, balkóny atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie (štetec na akrylové farby)
VÝDATNOSŤ 8 – 10 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Color
Krycí paropriepustný náter na drevo

•   Univerzálny, hodvábne matný náter na drevo 
na báze rozpúšťadiel vhodný do exteriéru.

•  Optimálna ochrana voči poveternostným vplyvom 
pri nových náteroch aj renováciách.

•  Difúzne otvorený povrch a reguluje vlhkosť v dreve.
•  Krycí náter, dostupný v mnohých farebných odtieňoch.
• Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA
Pre všetky rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a nestabilné drevené
prvky; obzvlášť vhodný na renováciu zvetraných krycích náterov na drevo na báze oleja.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie
VÝDATNOSŤ 10 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l

2 x 6 h
+10 °C

8–10 m²

1l

12 h10 m²

1l

+5 °C

80301 803010– 5% 80301

Color4You

Color4You
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Štandardné farebné odtiene
bezfarebný 50520

Lärche (smrekovec) 50521
Natur (prírodný) 50522

Štandardné farebné odtiene
Java (stredne hnedá) 50527
Kongo (tmavohnedá) 50528
Lärche (smrekovec) 50547

bezfarebný
(na zosvetlenie) 50546

Pullex Holzöl
Olej na drevo na báze prírodných, ušľachtilých olejov

• Olej bohatý na spojivá určený na zvislé drevené povrchy v exteriéri.
• Zloženie na báze prírodných, ušľachtilých olejov.
• Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
• Dobrá odolnosť proti poveternosti vďaka špeciálnym UV absorbérom.

OBLASTI POUŽITIA
Na všetky rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné 
drevené prvky v exteriéri, napr. drevené domčeky, záhradný nábytok, prístrešky, 
drevené obklady, balkóny atď. Farebný odtieň Farblos (bezfarebný): spomaľuje 
zosivenie dreva, ale nezabráni mu.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie; nestriekať! 
VÝDATNOSŤ 12 – 15 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Bodenöl
Olej na terasy a drevené podlahy v exteriéri

• Silno penetrujúci olej na drevené terasové podlahy v exteriéri.
• Optimálna stabilizácia farebného odtieňa exotických drevín a termodreva.
• Obmedzuje praskanie a zosivenie dreva.
• Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné vodorovné drevené plochy v exteriéri ako
balkónové podlahy, prechodové mostíky, terasy atď. Vhodný na exotické
dreviny, smrekovcové drevo, ako aj tepelne upravené drevo.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie 
VÝDATNOSŤ  15 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l

Lärche 50521Farblos 50520

Natur 50522

Kongo 50528Java 50527

Lärche 50547

2 x
+5 °C

12 h
80301

15 m²

1l

2 x
+5 °C

12 h
80301

12–15 m²

1l

Color4You

Color4You

Štandardné farebné odtiene
bezfarebný 50525

Teak 50524

Pullex Teaköl
Ošetrovací olej na teakové drevo a iné exotické dreviny

•  Olej bez biocídov pripravený na použitie na báze obnoviteľných 
surovín na impregnáciu a starostlivosť o záhradný nábytok z teakového 
dreva a z iných listnatých a exotických drevín.

• Veľmi dobrá penetrácia, vynikajúce zvýraznenie textúry 
dreva a dobrý vodoodpudivý účinok.

• Jednoduchá aplikácia pomocou handričky.

OBLASTI POUŽITIA
Na prvotné ošetrenie aj starostlivosť o olejovaný záhradný nábytok a drevený
nábytok v interiéri. Pri renováciách je ideálny v kombinácii s Clean-Multi-Refresher.

SPÔSOB APLIKÁCIE 
Aplikácia sa vykonáva vytieraním handričkou. Obzvlášť dobré výsledky
možno dosiahnuť vtieraním brúsnym rúnom. Aplikovať 1 – 2x v závislosti
od nasiakavosti podkladu.

VÝDATNOSŤ  cca 30 m²/l; vytrieť do tenkej vrstvy  
BALENIE 250 ml, 1 l

Teak 50524Farblos 50525

Štandardné farebné odtiene
bezfarebný, 
tónovateľný 5347 000030

Eiche (dub) 5347 050044
Lärche (smrekovec) 5347 050045
Kiefer (borovica) 5347 050046

Nuss (orech) 5347 050049
Palisander 5347 050050

Pullex Aqua-Terra
Ekologický vodouriediteľný olej na drevo na báze obnoviteľných surovín

• Ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných 
surovín na použitie v interiéri a exteriéri.

• Neobsahuje žiadne účinné chemické látky na ochranu dreva a filmu, 
žiadne rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá.

• Vytvára prirodzené, matné povrchy príjemné na dotyk.
• Veľmi dobrá ochrana pred poveternostnými vplyvmi a dlhá životnosť.

OBLASTI POUŽITIA
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri,
ako napr. drevostavby, drevené obklady, prístrešky, okenice, balkóny, brány atď.
Ideálny na včelie úle. Na stenové a stropné drevené prvky v interiéri.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie 
VÝDATNOSŤ  8 – 10 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l

2 x
+10 °C

6 h8–10 m²

1l

6 h15–30 m²

1l

+5 °C

80301

Color4You

OLEJE
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Štandardné farebné odtiene
bezfarebný, 
tónovateľný 30801

Štandardné farebné odtiene
UV 100 bezfarebný, 

tónovateľný
30800

Innenlasur
Vodouriediteľná hodvábne lesklá lazúra do interiéru

•  Vodouriediteľná laková lazúra na drevo na báze akrylátovej disperzie do interiéru.
•  Ochrana pred prachom a nečistotami.
•  Jednoduché a rýchle spracovanie, príjemná vôňa, rýchle schnutie.
•  Transparentné, hodvábne lesklé prírodné odtiene dreva a pestré farebné odtiene 

zachovávajú prirodzený vzhľad dreva.

OBLASTI POUŽITIA
Drevené obloženia stien a stropov, dvere (použite tesnenia vhodné 
pre vodouriediteľné laky!), nábytok, panely, detské izby atď. Vhodná na lakovanie
detských hračiek. Pre bezfarebné alebo biele lazúrovacie povrchové úpravy
smrekového dreva (napr. priznané krovy, interiéry zrubových domov...)
odporúčame ADLER Innenlasur UV 100 (pozri nižšie). 

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, striekanie 
VÝDATNOSŤ 10 – 12 m²/l
BALENIE 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Innenlasur UV 100
Vodouriediteľná hlboko matná lazúra s prírodným efektom s UV 

•   Vodouriediteľná priedušná lazúra na drevo s vynikajúcou ochranou 
proti zožltnutiu na priznané krovy, obklady a pod.

• Obsahuje účinné ochranné látky na pohlcovanie UV žiarenia.
• Jednoduché spracovanie.
• Vďaka transparentnému hlboko matnému nastaveniu zabezpečuje 

veľmi prirodzený vzhľad ihličnatého dreva.

OBLASTI POUŽITIA
Priznané krovy, obloženia stien a stropov. 
Nie je účinný na listnatých drevinách, ako je dub, meranti, mahagón atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie
VÝDATNOSŤ cca 10 – 12 m²/l
BALENIE 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You

1 h2 x
+10 °C

10–12 m²

1l

2 x
+10 °C

1 h10–12 m²

1l

0–10%  H2O

Color4You

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE INNENLASUR

Štandardný farebný odtieň
bezfarebný, 
tónovateľný 7036 000200

Terra Wax-Oil
Ekologický voskový olej na drevo

•  Na báze vybraných obnoviteľných surovín vhodný na použitie v interiéri.
• Výsledkom je ušľachtilý, zamatový a voskovitý vzhľad.
•  Zabezpečuje vodoodolný povrch.
•  Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a chemických látok.
• Certifikovaný Cradle to Cradle™ (bronzová certifikácia) 

a vyrobený 100 % bez emisií CO₂.
•  Testovaný pre detské hračky (EN 71-3) | odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160).

OBLASTI POUŽITIA
Obloženia stien a stropov, panely, detské hračky, interiéry zrubových domov.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie (štetec na akrylové farby), 
striekanie (nádobková pištoľ) 

VÝDATNOSŤ 10 m²/l
BALENIE 350 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

bezfarebný, tónovateľný 

Innenlasur UV 100
bezfarebný

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE INNENLASUR UV 100

Innenlasur UV 100
Mont Blanc

Innenlasur UV 100
Tanne (jedľa)

Innenlasur UV 100
Großglockner

Innenlasur UV 100
Zugspitze

2 x
+10 °C

6 h10 m²

1l

Color4You

Color4You

INTERIÉR



Báza na tónovanie
W30 50875

Legno-Color
Vysokokvalitný farebný olej na drevo v interiéri

• elegantné, rovnomerné sfarbenie dreva
• príjemný pocit pri dotyku
• antistatický
• vynikajúce spracovanie
• veľmi dobre preniká do dreva
• veľmi dobrá odolnosť voči vode
• veľmi vhodný aj na drevené a parketové podlahy

OBLASTI POUŽITIA
Na nábytok v obytných priestoroch, interiérové vybavenie (drevené obklady, drevené 
stropy a pod.), drevené a parketové podlahy. Legno-Color je farebný olej na povrcho-
vú úpravu dreva listnatých a ihličnatých drevín.

SPÔSOB APLIKÁCIE  natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie 
VÝDATNOSŤ  cca 15 – 30 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5l

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

16 h
80025

Color4You

VÝBER DOSTUPNÝCH FAREBNÝCH
ODTIEŇOV LEGNO-COLOR

Toskana 

Ligurien Navarra

Lombardei

Abruzzen

Katalonien

Neobmedzený výber farebných odtieňov 
vďaka tónovaciemu systému ADLER Color4You.

Štandardné farebné odtiene
bezfarebný 7035 000200

Legno Dura-Öl
Univerzálny olej pre optimálnu ochranu a prirodzený vzhľad

• prirodzený povrch a vynikajúca ochrana
• veľmi dobrá chemická odolnosť
• nízka tendencia k vylešteniu
• prirodzená haptika, elegantný rozliv
• univerzálna spracovateľnosť
• nie je potrebné vytieranie
• obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Dura-Öl

OBLASTI POUŽITIA
Na schody a stavebné prvky, ktoré sú trvalo pevne zabudované; na kuchyne, 
pracovné dosky, interiérové dvere a nábytok.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, striekanie
VÝDATNOSŤ cca 20m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l

+5 °C
ca.20 m²

1l

16 h
80025

2928

Štandardné farebné odtiene
bezfarebný 50880
Weiß (biely) 50881

Legno-Öl
Univerzálny olej na drevo v interiéri

• jednoduché použitie
• rýchle schnutie
• odolný voči oderu, odpudzuje vodu a nečistoty
• protišmykový a antistatický
• odolný voči potu a slinám  (ÖNORM S 1555)
• vhodný na detské hračky  (ÖNORM EN 71-3)
• príjemný na dotyk
• nie je samovznietiteľný

OBLASTI POUŽITIA
Legno-Öl je univerzálny olej na drevo – na nábytok, drevené podlahy a interiérové 
vybavenie a zaujme svojim príjemným, prirodzeným pocitom pri dotyku. Mimo-
riadne vhodný aj na detské hračky. Tento vysokokvalitný olej na drevo rýchlo schne 
a je vhodný na povrchovú úpravu dreva listnatých a ihličnatých drevín.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie 
VÝDATNOSŤ cca 15 – 30 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

4 h
80025

INTERIÉR



Štandardné farebné odtiene
Legno-Reiniger bezfarebný 80025
Legno-Pflegeöl bezfarebný 50882

Sada
Legno-Pflegeset 7029 00021001

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl
Vysokokvalitný čistiaci prostriedok a univerzálny ošetrovací olej 
na nábytok a interiérové vybavenie 

• jednoduché použitie
• čistí a osviežuje drevené povrchy
• príjemná vôňa
• Legno-Pflegeöl veľmi dobre preniká do dreva

OBLASTI POUŽITIA
Univerzálne použiteľný ošetrovací olej Legno-Pflegeöl bol vyvinutý pre šetrnú 
údržbu a osvieženie olejovaného nábytku v obytnom priestore a interiérového 
vybavenia (drevené obklady, drevené stropy).
Legno-Reiniger je bezfarebný čistiaci prostriedok s príjemnou vôňou na všetky 
olejované drevené povrchy. Tento prípravok má veľmi dobrý čistiaci účinok a je 
vhodný aj na mastné nečistoty.

SPÔSOB APLIKÁCIE  vytieranie
VÝDATNOSŤ Legno-Reiniger:  cca 50 m²/l 
 Legno-Pflegeöl:  cca 15 – 30 m²/l
BALENIE Legno-Reiniger:  250 ml, 1l 
 Legno-Pflegeöl:  250 ml

Legno-Pflegeset
Praktická sada na čistenie a údržbu olejovaných drevených povrchov

OBLASTI POUŽITIA
Vysokokvalitná sada na pravidelné čistenie a starostlivosť o olejované drevené
povrchy ako je nábytok, drevené a parketové podlahy, ako aj interiérové vybavenie. 

OBSAH
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
brúsne rúno
čistiaca handrička
návod na použitie

SPÔSOB APLIKÁCIE  vytieranie
OBSAH VYSTAČÍ NA  cca 6 m² na nános (Legno-Reiniger) 

cca 3,5 m² na nános (Legno-Pflegeöl)

Štandardný farebný odtieň
bezfarebný 50821

Legno-Hartwachsöl
Univerzálny tvrdý voskový olej na použitie v interiéri

• príjemný pocit pri dotyku
• vynikajúce zvýraznenie textúry dreva
• odolný voči potu a slinám
• vhodný na detské hračky
• antistatický
• vynikajúce spracovanie
• veľmi dobre preniká do dreva
• veľmi dobrá odolnosť voči vode
• veľmi dobrá plnivosť
• podiel sušiny > 97 %

OBLASTI POUŽITIA
Na nábytok v obytných priestoroch, interiérové vybavenie (drevené obklady, drevené 
stropy atď.), drevené a parketové podlahy. Legno-Hartwachsöl je olej na drevo 
na báze prírodných voskov a olejov pre zdravú klímu v obytnom priestore. Produkt 
je vhodný na ošetrenie dreva listnatých a ihličnatých drevín.  

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie
VÝDATNOSŤ cca 15 – 30 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5l

1 x
+5 °C

15–30 m²

1l

12 h
80025

3130

+5 °C
4 h

+5 °C
4 h

Legno-Holzbodenseife
Čistí, ošetruje a trvalo zušľachťuje drevené a parketové podlahy

• ošetrovací koncentrát na báze prírodných rastlinných olejov na olejované, 
voskované a lúhované drevené a parketové podlahy

• účinne a jednoducho odstraňuje nečistoty v jedinom kroku
• univerzálne použitie – aj na iné olejované povrchy, ako napr. drevené obloženia
• elegantný matný efekt, pôsobí antistaticky

OBLASTI POUŽITIA
Na pravidelné čistenie a starostlivosť o olejované, voskované a lúhované drevené
a parketové podlahy, ako aj olejované korkové a laminátové podlahy v interiéri.

SPÔSOB APLIKÁCIE   vytieranie
VÝDATNOSŤ  cca 500 m²
BALENIE   1 l, 2,5 l
ČÍSLO PRODUKTU  7031 000210

+5 °C
1–2 h

INTERIÉR



Produktu Špeciálne vlastnosti Báza Účinky proti Oblasť použitia

ZÁ
KL

AD
OV

AN
IE Pullex Imprägnier-Grund

Ochranná impregnácia dreva na surové 
drevo

rozpúšťadlo B, P, Iv
      

Pullex Renovier-Grund
Zosvetľujúci základ na zvetrané, zosivené 
drevo

rozpúšťadlo FS
      

Pullex Aqua-IG Ochranná impregnácia dreva na surové drevo voda B, P, Iv
        

Pullex 3in1-Lasur Matná impregnačná lazúra na ochranu dreva rozpúšťadlo B, P, Iv
   

Pullex Top-Lasur
Nestekavá tenkovrstvová lazúra 
na nový náter a renováciu

rozpúšťadlo FS
      

Pullex Top-Mattlasur
Nestekavá tenkovrstvová lazúra 
na dosiahnutie obzvlášť matných povrchov

rozpúšťadlo FS
      

Pullex Silverwood Metalická lazúra na drevo rozpúšťadlo B, P, Iv
    

Pullex Platin Efektná lazúra s metalickým efektom rozpúšťadlo FS
     

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Matná vodouriediteľná lazúra na ochranu 
dreva

voda B, P, Iv
    

Pullex Aqua-DSL Hrubovrstvová lazúra na okná a dvere voda

KR
YC

IA
 P

Ú Pullex Color Krycí paropriepustný náter na drevo rozpúšťadlo FS
      

Pullex Aqua-Color Krycí náter na drevo voda FS
  

O
LE

JE

Pullex Holzöl
Ochranný olej na drevené fasády s UV 
ochranou

rozpúšťadlo FS
      

Pullex Bodenöl
Špeciálny olej na drevené podlahy v exte-
riéri

rozpúšťadlo FS
  

Pullex Teaköl
Ošetrovací olej na listnaté a exotické 
dreviny

rozpúšťadlo
  

Pullex Aqua-Terra
Olej na drevo na báze obnoviteľných 
surovín

voda
    

IN
TE

RI
ÉR

Innenlasur Hodvábne lesklá lazúra na drevo voda

Innenlasur UV 100 Hlboko matná lazúra na drevo s UV filtrom voda

Terra Wax-Oil
Olej na drevo na báze obnoviteľných 
surovín

voda

Legno produkty Univerzálne oleje a vosky oleje 
a vosky   

*

Pullex Imprägnier-Grund alebo Pullex Aqua-IG používajte len vtedy, ak sa vyžaduje chemická ochrana dreva. Ochrana proti zamodraniu (EN 152-1), drevokazným hubám (EN 113) a preventívne 
proti napadnutiu hmyzom (EN 46). Na veľké plochy v interiéri nepoužívajte biocídne prostriedky na ochranu dreva. Do interiéru odporúčame ADLER Innenlasur alebo ADLER VariColor.

Windoor-Care-Set
Systémová starostlivosť na povrchovo upravené
okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

• údržbová sada „všetko v jednom“
• univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere a záhradný nábytok
• na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou
• zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy

OBLASTI POUŽITIA
Na údržbu lakovaných povrchov okien, vchodových dverí a záhradného nábytku.

OBSAH
ADLER Top-Cleaner 250 ml
ADLER Top-Care 250 ml
2 rozprašovače
1 žltá čistiaca handrička (Top-Cleaner)
1 modrá handrička na ošetrenie (Top-Care)

SPÔSOB APLIKÁCIE   rozprašovanie/pretieranie handričkou 
OBSAH VYSTAČÍ NA   cca 10 m²
ČÍSLO PRODUKTU  7229 000300

+5 °C
ca.40 m²

1l

ca.40 m²

1l

3332

FS   Povrchová úprava chráni pred 
zamodraním a napadnutím plesňami

B Ochrana proti zamodraniu

P Ochrana pred drevokaznými hubami

Iv  Preventívna ochrana pred 
napadnutím hmyzom

Rozmerovo nestabilné stavebné prvky
(drevostavby, drevené obloženia, prístrešky, balkóny)

Rozmerovo stabilné stavebné prvky (okná)

vchodové dvere

záhradný nábytok nábytok
Čiastočne rozmerovo stabilné sta-
vebné prvky (okenice, balkóny)

stenové a stropné
elementy z dreva

drevené podlahy (interiér)

* neplatí pre všetky Legno produkty

PREHĽAD PRODUKTOV
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SOLVAMAXX PLUS
• štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky a lazúry
• má veľmi jemné polyesterové štetiny a je odolný voči rozpúšťadlám
• dostupný v šírkach 50 a 100 mm
• pre rozpúšťadlové laky a lazúry
• perfektný náter bez viditeľných ťahov štetcom
• veľmi dlhá životnosťBalenie – 1 ks

50 mm 9612511
100 mm 9612611

AQUAMAXX PLUS
• štetec v profesionálnej kvalite pre vodouriediteľné laky a lazúry
• pre vodouriediteľné farby a laky
• vysoká elasticita, vlákna si držia tvar a sú ohybné
• vynikajúca absorpcia farieb s rovnomerným nánosom
• dostupný v šírkach 40 a 60 mm a ako plochý štetec 100 x 30 mm

Balenie – 1 ks
40 mm 950800030011
60 mm 950800030111

100 x 30 mm 950800030211

MOSADZNÁ KEFA S REMIENKOM
• kefa sa používa na kefovanie a čistenie starých, zvetraných 

drevených povrchov a na vykefovanie pórovitých drevín
• mäkké mosadzné drôty odstraňujú do hĺbky pórov zvyšky náterov 

a uvoľnené časti podkladu
• veľká plocha kefy umožňuje rovnomerné okefovanie veľkých plôch
• veľkosť: cca 215 x 100 mm

Balenie – 1 ks
Číslo produktu 9600501

ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50
• kvalitný štetec na nanášanie lazúr
• štetec z prírodných štetín je vhodný najmä na opravy 

a nové nátery drevených okien s produktom Pullex Top(Matt)-Lasur
•  krátke štetiny vytvárajú štruktúru dreva

Balenie – 1 ks
50 mm 9612011

MOSADZNÁ 4-RADOVÁ KEFA
• na kefovanie a čistenie starých, zvetraných povrchov dreva 
•  mierne zakrivená drevená rukoväť pohodlne padne 

do ruky a umožňuje presnú prácu
• jemne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú zvyšky starých 

náterov hlboko z pórov

Balenie – 1 ks
Číslo produktu 9695001

KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE PRACHU
• jemná kefa slúži na roztieranie moridiel na báze vody
• zabezpečuje dobrý prienik moridla do pórov a rovnomerný výsledok
• môže sa tiež použiť na odstránenie prachu a čistenie všetkých povrchov
• dĺžka štetín: 60 mm

Balenie – 1 ks
160 x 32 mm 95212001

ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHOVÉ OLEJE
• vhodná na aplikáciu olejov na podlahy/terasy 
• vďaka vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej optimálne vtrie do dreva

Balenie – 1 ks
220 mm 9612811

ŠKRABKA NA ODSTRAŇOVANIE STARÝCH 
NÁTEROV
• škrabka s vymeniteľnou čepeľou
• na odstraňovanie starých náterov
• perfektná v kombinácii s produktmi ADLER Abbeizer

Balenie – 1 ks
škrabka 951000030011

Balenie – 3 ks
náhradné čepele 951000030117

PRACOVNÉ NÁSTROJE
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ADLER.SK

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň  
značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. 

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: 
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu 

dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.


