
Univerzálny vodouriediteľný lak: 

Bluefin Unistar



→ univerzálne použiteľný: 1- alebo 2-zložkové spracovanie (1K alebo 2K)

→ rýchloschnúci a stohovateľný

→ vysoko transparentný s vynikajúcou plnivosťou

→ veľmi dobre zvýrazňuje textúru dreva

→ účinne chráni drevo pred poškriabaním a vznikom škvŕn

→ ADLER produkt označený značkou green

→ vhodný na lakovanie detských hračiek (EN 71-3)

→ ocenený rakúskou environmentálnou značkou

→ deklarovaný v baubook

UNIVERZÁLNY – systém „lak na lak“, spracovateľný ako jednozložkový alebo dvojzložkový  
a možno ho použiť priamo na mnoho druhov dreva, ako napr. dub. Je tiež vhodný na lakova-
nie hračiek. 

RÝCHLY z hľadiska schnutia a s veľmi dobrou stohovateľnosťou. 

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU vďaka nízkemu obsahu VOC a výrobe šetriacej zdroje. 
Výsledkom je, že tento lak je nielen zaradený do udržateľného sortimentu green spoločnosti 
ADLER, ale bol tiež ocenený rakúskou environmentálnou značkou. 

VYSOKÁ KVALITA vďaka vynikajúcej plnivosti, veľmi dobrej transparentnosti a výbornej 
odolnosti voči škrabancom a vzniku škvŕn (napr. od kávy, vína atď.). Pre ešte lepšiu odol-
nosť odporúčame pridať 4 % Aqua-Crosslinker 8481 s užívateľsky príjemnou dobou spra-
covateľnosti 3 dni. Špeciálne UV filtre chránia kus nábytku pred predčasným zožltnutím 
alebo vyblednutím.

Tieto mnohé výhody robia z vodouriediteľného laku Bluefin Unistar hviezdu na scéne ADLER:
PRETO ZDVIHNITE OPONU A PRIPRAVTE PÓDIUM PRE NOVÝ BLUEFIN UNISTAR!
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VÝHODY

1K

2K

OBLASŤ POUŽITIA

na lakovanie 
bežne namáhaných povrchov 
nábytku a interiérového vybavenia
napr. zariadenie spální a obývacích izieb

na lakovanie 
silno namáhaných povrchov 
nábytku a interiérového vybavenia
napr. hotelové a školské zariadenia
alebo kuchynský a sanitárny nábytok
(DIN 68861-1 B a ÖNORM A 1605-12 1-B1)

BLUEFIN UNISTAR
HVIEZDA KAŽDÉHO INTERIÉRU.

Univerzálny, rýchly, šetrný k životnému prostrediu a v špičkovej kvalite –  
všetko toto predstavuje nový priekopnícky nábytkový lak ADLER Bluefin Unistar.

Č. produktu  2965 000105

Stupne lesku G05, G10, G30, G50, G70

Balenie 4 kg, 22 kg, 120 kg

Zosieťovač & UV stabilizátor
ADLER Aqua-Crosslinker 8481 
ADLER Aquafix UV 100 8148

EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT*

A+
A+ A B C

EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT*

A+
A+ A B C

produkt je deklarovaný a schválený

ODOLNÝ VOČI  
POTU A SLINÁM



ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
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
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youtube.com/Adler Slovensko s. r.o.facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko

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.


