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BLUEFIN PIGMOSOFT
ZAMATOVÝ A SAMOREGENERAČNÝ
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Samoregeneračný 2K pigmentovaný lak so zamatovou haptikou a matnou optikou.

✓ Vynikajúca chemická odolnosť
1-B1 podľa ÖNORM A 1605-12.1 a 1 B podľa DIN 68861-1, 

 s výnimkou čisto bielych a pastelových odtieňov

✓ Nízke emisie: Obsah VOC <3 % (určený na aplikáciu striekaním)

✓ Vhodný na lakovanie veľmi namáhaných povrchov nábytku a interiérových prvkov, ako sú 
napr. kuchynské linky, hotelový a školský nábytok, kúpeľňový a kancelársky nábytok atď.

Oblasti použitia II - IV (ÖNORM A 1610-12)
 s výnimkou čisto bielych a pastelových odtieňov

✓ K dispozícii vo všetkých farebných RAL a NCS odtieňoch
 tónovateľný pomocou miešacieho systému ADLER | MIX

BLUEFIN PIGMOSOFT
Zamatový a samoregeneračný

BLUEFIN PIGMOSOFT

NA VIDEO

Číslo položky: 3295 (+ číslo farebného odtieňa)
Balenie: 4 kg | 20 kg
Tužidlo: Aqua-PUR-Härter 82221 (0,4 kg | 1 kg)

Ďalšie informácie ohľadom spracovania nájdete v technickom 
liste produktu Bluefin Pigmosoft.

ADLER-Werk Lackfabrik • A-6130 Schwaz/Tirol • Bergwerkstraße 22 • T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com • www.adler-lacke.com • facebook.com/adlerlacke

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121 
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621



BLUEFIN PIGMOSOFT  
DOKONALÝ. HEBKÝ. ZAMATOVÝ.

Matné krycie povrchy sú na trhu momentálnym trendom. S moderným vzhľadom a zamatovo 
hebkou haptikou vytvárajú príjemnú domácu atmosféru. Bohužiaľ práve tieto povrchy sú 
náchylné na poškriabanie a každodenné opotrebovanie. 

VÍZIA BUDÚCNOSTI
Ako inovátor je ADLER vždy o krok vpred a svojím produktom Bluefin Pigmosoft ponúka riešenie 

proti nežiaducemu  vylešteniu, škrabancom alebo podobným známkam opotrebovania. 

Aj napriek svojmu matnému zamatovému povrchu Bluefin Pigmosoft presvedčí vynikajúcou 

odolnosťou proti poškriabaniu a aj v prsteňovom teste. Bluefin Pigmosoft sa v porovnaní 

s inými matnými lakmi vyznačuje inovatívnou samoregeneračnou schopnosťou, vďaka 

ktorej plochy ošetrené týmto produktom nie je možné vyleštiť, a v prípade výrazného zaťaženia 

sa dokáže sám regenerovať. S týmto priekopníckym produktom každodenné známky používania 

už nebudú viditeľné. Vďaka výnimočnej ochrane proti odtlačkom prstov nie sú odtlačky na povr-

chu takmer viditeľné. Bluefin Pigmosoft je extrémne efektívny aj pri aplikácii iba jednej vrstvy, 

a preto šetrí nielen prírodné zdroje, ale aj náklady.

INOVATÍVNA SAMOREGENERÁCIA
vďaka špeciálnej technológii spracovania 
surovín

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ
proti poškriabaniu a vylešteniu

MATNÝ POVRCH
žiadny odlesk

ODOLNÝ PROTI ODTLAČKOM
na povrchu nie sú viditeľné žiadne 
odtlačky prstov 

ZAMATOVO HEBKÝ POVRCH
zamatovo jemný pocit pri dotyku

DOKONALÁ ODOLNOSŤ 
VOČI SVETLU
a dokonalé farby

VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI 
VODE A OLEJOM

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

Zamatový samoregeneračný Bluefin Pigmosoft 
nepresvedčí iba hlboko matným vzhľadom, ale 
predovšetkým svojou jedinečnou samorege-
neráciou. Použitím špeciálnych surovín vzniká 
povrch, ktorý sa po mechanickom namáhaní 
vždy navráti do pôvodného stavu.
Výsledok hovorí sám za seba - po niekoľkých ho-
dinách sú stopy používania ťažko rozpoznateľné. 
Cez noc je povrch úplne obnovený. Dobu rege-
nerácie je možné urýchliť pomocou čistiaceho
prostriedku na nábytok ADLER Clean-
Möbelreiniger 96490.

INOVATÍVNA 
SAMOREGENERÁCIA

VYSOKÁ EFEKTIVITA
stačí iba jeden nástrek

ČISTENIE A REGENERÁCIA
s ADLER Clean-Möbelreiniger

PERFEKTNÉ PREKRYTIE HRÁN
bez viditeľne lepenej škáry

1K krycí lak Bluefin Pigmosoft 2K krycí lak

poškriabaný povrch

po niekoľkých hodinách

cez noc


