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Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno Dura-Öl.

Optimálna ochrana – to najviac vystihuje Legno 
Dura-Öl. Tento produkt kombinuje najlepšie vlast-
nosti zo sveta olejov a lakov. Legno Dura-Öl je mi-
moriadne odolný, a preto je vhodný aj na intenzívne 
namáhané povrchy, ktoré, okrem prírodného vzhľadu 
a príjemnejšej haptiky, vyžadujú vysokú mieru ochra-
ny – vhodný na podlahy a schody.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• 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

Certifikáty/normy

LEGNO DURA-ÖL

Oblasti použitia

      
Na schody a stavebné prvky, ktoré sú trvalo 
pevne zabudované. Tak isto na kuchyne, 
pracovné dosky, interiérové dvere a náby-
tok.

DecoPaint 
konformný

OLEJE A  VOSKY

Obj. č. 7035 000200 

Balenie 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikácia

Treppenbau.ch AG

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno Aqua-Öl.

Forcher Tirol

Certifikáty/normy

Zvláštnosťou produktu Legno Aqua-Öl je nižšie 
zvýraznenie textúry dreva v porovnaní s klasickým 
olejom, čo vytvára obzvlášť prirodzený povrch. Legno 
Aqua-Öl neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá. 
Napriek príjemnejšej a jemnejšej haptike produkt 
ponúka dobrú ochranu povrchu. Vďaka týmto vlast-
nostiam a vysokému podielu obnoviteľných surovín je 
tento olej na drevo na vodnej báze jedinečný.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• ekologický olej na drevo na báze vody a obnoviteľ-
ných surovín

• certifikovaný Cradle to Cradle™
• Baubook kompatibilný – spĺňa kritériá ekologické-

ho bývania
• odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 
53160/2)

• matný povrch s nízkym zvýraznením textúry dreva
• rýchle schnutie a dobrá ochrana povrchu
• obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Aqua-Öl

Oblasti použitia

  
Na slabo a bežne namáhané plochy nábyt-
ku a vnútorného vybavenia, napr. v spál-
ňach a obývacích priestoroch.

LEGNO AQUA-ÖL

Obj. č. 7030 000200

Balenie 750 ml, 2,5 l, 22 l

Tužidlo možné použiť ADLER  
 Aqua-PUR-Härter 82221

Aplikácia

TM

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

DecoPaint 
konformný
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Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Aduro Vento.

Naša produktová novinka Aduro Vento presvedčí 
vynikajúcou kvalitou, užívateľsky príjemným 
spracovaním a univerzálnym použitím. Najmä 
pri nízkom stupni lesku Aduro Vento dokazuje svoju 
spoľahlivosť tým, že dodáva plochám rovnomerne 
matné povrchy bez tvorby oblakov.

 
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• matný efekt bez zahmlenia, dokonca aj pri veľkých 
matných plochách rovnomerný matný vzhľad

• rýchle schnutie

• zvýraznenie textúry dreva s peknou kresbou pórov

• optimálna ochrana pred slnečným žiarením pomo-
cou moderných UV filtrov

• dobrá chemická a mechanická odolnosť

• odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 
53160-2)

• bezpečnosť hračiek (neobsahuje ťažké kovy ‒ 
ÖNORM EN 71-3)

Oblasti použitia

  
Na lakovanie silne namáhaných plôch nábyt-
ku a vnútorného vybavenia.
Nový dvojzložkový PUR lak môže byť spraco-
vaný „lak na lak“ alebo použitý ako vrchný lak 
na pigmentované povrchy.

Certifikáty/normy

ADURO VENTO

Obj. č. 2660

Stupne lesku G10, G30, G50

Balenie 4 kg, 20 kg

Tužidlo  ADLER PUR-Härter 
  82019 (10:1) 
Riedidlo  ADLER DD-Verdünnung  

80019 

Aplikácia

POLYURETÁNOVÉ LAKY

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Aduro Isofin.

Aduro Isofin ‒ nový zosvetľujúci lak od spoločnosti 
ADLER pre trendové povrchy s prirodzeným neu-
praveným hlboko matným vzhľadom ‒ zachováva 
prirodzenú farbu dreva a je ľahko spracovateľný. 
Tento dvojzložkový polyuretánový lak so svojím 
zosvetľujúcim účinkom je obzvlášť vhodný pre svetlé 
dreviny, ako aj pre staré drevo, a zachováva vzhľad 
neupraveného dreva.

 
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• zosvetľujúci efekt

• prírodný, hlboko matný vzhľad a haptika

• pekné vykreslenie pórov

• rýchle schnutie

• dobrá chemická a mechanická odolnosť

• na staré drevo a svetlé dreviny ako javor, dub alebo 
smrek

Oblasti použitia

  
Na lakovanie bežne namáhaných plôch ná-
bytku a vnútorného vybavenia, kde má byť 
zachovaná prirodzená farba dreva a kde sa 
vyžaduje vysoká odolnosť. Spracovanie „lak 
na lak“.

ADURO ISOFIN 

Obj. č. 2652

Stupne lesku G5, G10, G30

Balenie 4 kg, 20 kg

Tužidlo  ADLER PUR-Härter  
8239 000210 (10:1)

Riedidlo  ADLER DD-Verdünnung  
80019

Aplikácia

Certifikáty/normy
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Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Aduro Superfill.

Aduro Superfill presvedčí rýchlym schnutím, opti-
málnou plnivosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou. 
Tento krycí 2-zložkový polyuretánový izolačný plnič sa 
vyznačuje vynikajúcou trvalou elasticitou a dobrou 
tixotropiou na zvislých plochách.

 
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• rýchle schnutie

• vysoká plnivosť

• veľmi dobrá brúsiteľnosť, vhodný na strojové 
brúsenie 

• vynikajúca stabilita a trvalá elasticita

• použiteľný na vysokokvalitné MDF-dosky

Oblasti použitia

  
Plnivý základný náter pre krycie pigmen-
tované skladby povrchovej úpravy nábytku 
a vnútorného vybavenia. Vďaka dobrej 
stabilite vhodný aj na profilované obrobky 
a lišty. Môže byť použitý priamo na MDF-
dosky.

ADURO SUPERFILL 

Obj. č. 2318 000200

Balenie 24 kg

Tužidlo  ADLER PUR-Härter  
8244 000210 (4:1)

Riedidlo  ADLER DD-Verdünnung  
80019 (cca 10 %)

 
Aplikácia

Forcher Tirol

Certifikáty/normy



8

Treppenbau.ch AG NOVINKY 
V SORTIMENTE

PRÍSLUŠENSTVO

• brúsna hubka COMBI: so zaoblenou a šikmou hranou
• materiál: PU pena so strednou pevnosťou
• rozmery: 98 x 69 x 26 mm, zrnitosť: označenie 100 (zodpove-

dá zrnitosti P220)
• farba: čierno-hnedá

BRÚSNA ŠPONGIA COMBI

• na suché čistenie rôznych výrobkov a materiálov
• univerzálne použiteľná a šetrná k životnému prostrediu
• mierna priľnavosť
• nesavá
• rozmery: cca 320 x 400 mm

UTIERKA NA PRACH

• držiak s ergonomickou rukoväťou
• na ručné nanášanie oleja
• pre pady s rozmermi 13 x 9 cm

DRŽIAK NA PADY 
NA NANÁŠANIE OLEJA

Bal. 1 ks
Obj. č. 953200030011

• pad na ručné nanášanie oleja
• vhodné pre držiak 13 x 9 cm

PAD NA NANÁŠANIE OLEJA – ŽLTÝ Bal. 10 ks
Obj. č. 953300030017

Bal. 50 ks
Obj. č. 953100030017

Bal. 10 ks
Obj. č. 953000030017



Pred viac ako 80 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 na rôzne druhy povrchov. 

So zmyslom pre lak - s farbou v krvi.
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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


