
AQUAWOOD DIAMOND
PRÉMIOVÁ OCHRANA PRE DREVENÉ OKNÁ

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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VÝHODY 
AQUAWOOD DIAMOND 

Aquawood Diamond, transparentný aj krycí, ponúka ob-
rovskú tvrdosť a vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu, 
porovnateľnú s odolnosťou auto-laku. Vyznačuje sa 
trvanlivosťou, ktorá je o 47 % vyššia v porovnaní 
s konvenčnými okennými lakmi; mechanické poškodenia 
okien, ako napríklad krupobitím, sú minimalizované 
a rovnako sa aj značne znižuje poškodenie pri preprave 
a montáži.

EXTRÉMNY

 NEZÁVADNÝ

ADLER Aquawood Diamond System neobsahuje 
žiadne ťažké kovy, formaldehyd ani zmäkčovadlá a je 
certifikovaný podľa EN 71/3 - „bezpečnosť hračiek“. 
To znamená, že je bezpečný na použitie
v obytných priestoroch.

Transparentné farebné odtiene a krycie farebné odtiene 
sa môžu ľahko dosiahnuť systémom miešania farieb 
ADLER | MIX vo všetkých farebných odtieňoch RAL a NCS. 
To znamená, že možno vyrobiť takmer všetky želané 
farebné odtiene.

ROZMANITOSŤ
FARIEB 

Aj pri zvýšenej tvrdosti systém ADLER Aquawood Diamond 
získava body vďaka veľmi vysokej trvalej elasticite, a pre-
to je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom.

TRVALO
ELASTICKÝ

Aquawood Diamond ponúka výnimočnú odolnosť proti 
krémom a tukom (CFB). Najmä, pokiaľ ide o zdvíhacie
a tlačné prvky - tieto sú kvôli svojej hmotnosti často vy-
stavené dotykom, pretože sa pohybujú nielen pomocou 
rukovätí okna, ale aj priamo tlakom na povrch dreva. 
Vysoká chemická odolnosť minimalizuje riziko opotre-
bovania a poškodenia.

ODOLNÝ

MOKRÁ
PRIĽNAVOSŤ 

Vzhľadom na to, že má dvojnásobne vysokú priľnavosť 
za mokra oproti porovnateľným systémom povrcho-
vej úpravy okien, okná s ADLER Aquawood Diamond 
sú vynikajúco chránené počas zimy aj na vlhkých 
stavbách, čo znamená, že okná sú chránené proti 
zimným stavebným škodám.

VYKRESLENIE
PÓROV

Starostlivo vyvinutá receptúra lakov v kombinácii 
s obsiahlymi praktickými skúškami počas vývoja 
produktu umožňuje získať povrchy s výnimočným 
vzhľadom vďaka systémovej povrchovej úprave. Povrchy 
okien s Aquawood Diamond sú porovnateľné s lakova-
nými povrchmi nábytku!



PRÉMIOVÁ OCHR ANA PRE DREVENÉ OKNÁ
SO SYSTÉMOM ADLER AQUAWOOD DIAMOND

Výnimočné nátery z produktovej línie ADLER Aquawood Diamond dokonale chránia drevené okná 
pred extrémnymi vplyvmi spôsobenými teplom, chladom, vlhkom, krupobitím, UV žiarením, ako 
aj pred poškodením pri preprave a montáži. Dvojzložkové systémy na báze vody od spoločnosti 
ADLER sú osvedčené už niekoľko desaťročí a spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov 
na drevené okná.

 Najvyššia odolnosť voči vplyvom spôsobeným teplom, chladom, vlhkom a UV žiarením
 Vynikajúca chemická odolnosť a vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom
 Veľmi vysoká priľnavosť za mokra
 Vysoká odolnosť voči poškriabaniu a súčasne mimoriadne dobrá trvalá elasticita
 Dokonalá ochrana voči vode
 Vysoká nelepivosť
 Žiadne žltnutie
 Dlhá doba spracovateľnosti cca 5 hodín
 Neobsahuje zmäkčovače, ťažké kovy a formaldehyd

L = transparentný | D = krycí

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo.
Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Vždy dodržujte informácie uvedené na etikete a v technickom liste.

Aquawood Primo boduje vďaka chemickej ochrane dreva, optimálnej egalizácii
nasiakavosti dreviny, dokonalej ochrane proti UV žiareniu a veľmi dobrej priľnavosti 
za mokra.

Číslo položky 5451 ff
Balenie 4 l, 22 l, 120 l

AQUAWOOD PRIMO

Máčacia impregnácia Aquawood Primo je certifikovaný a schválený výrobok na drevo
a poskytuje najlepšiu ochranu pred zamodraním a drevokaznými hubami podľa ÖNORM B 
3803 a DIN 68800-3. Zafarbenie je dosiahnuté prostredníctvom vysokokvalitných transpa-
rentných pigmentov oxidu železa, ktoré zároveň prispievajú k ochrane celkovej štruktúry 
pred UV žiarením. Impregnácia spoľahlivo egalizuje nasiakavosť dreviny, čo je obzvlášť 
dôležité pri ihličnatých drevinách. Vďaka stabilizácii lignínu je drevo trvalo chránené
pred vplyvmi životného prostredia a životnosť okna je výrazne zvýšená.

EGALIZUJÚCA IMPREGNÁCIA

Aquawood Diamond Sealer ponúka vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu a vyznačuje sa
veľmi dobrou kresbou pórov, izolačným účinkom a vynikajúcou priľnavosťou za mokra.

Aquawood Diamond Sealer L transparentný  5723 ff
Aquawood Diamond Sealer D  krycí  5520 ff

Balenie 20 kg
Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Dvojzložková medzivrstva Aquawood Diamond Sealer je optimálnou prípravou pre okná 
s vysokou kvalitou pre následnú povrchovú úpravu s Aquawood Diamond Top. Charak-
teristickými vlastnosťami tohto produktu je úspora materiálu, veľmi dobré zosieťovanie 
pórov, vynikajúca priľnavosť za mokra a optimálny izolačný efekt. Rovnako ako impregnácia 
Aquawood Primo, aj Aquawood Diamond Sealer disponuje vynikajúcou ochranou proti UV 
žiareniu, čo výrazne prispieva k vysokej odolnosti celkového povrchu.

OPTIMÁLNA MEDZIVRSTVA

Aquawood Diamond Top zaujme vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom
a odolnosťou voči poškriabaniu.

Aquawood Diamond Top L transparentný 5196 ff
Aquawood Diamond Top D krycí (RAL a NCS) 5090 ff

Balenie 20 kg
Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Trvanlivá dvojzložková vrchná vrstva Aquawood Diamond Top vytvára drevené okná na 
večnosť. Vďaka vynikajúcej ochrane voči poveternosti a odolnosti voči UV žiareniu, extrém-
nej odolnosti voči poškriabaniu, dobrej stohovateľnosti a vynikajúcej chemickej odolnosti je 
zabezpečená prémiová povrchová úprava pre vaše okná, ktoré sú optimálne chránené. Napriek 
vysokej tvrdosti je náter extrémne elastický, čo zabraňuje jeho poškodeniu. 

PRÉMIOVÁ 2K VRCHNÁ VRSTVA

SYSTÉM POVRCHOVEJ 
ÚPRAVY PRODUKTY

LAZÚROVACIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
na jemnopórovité a hlbokopórovité 
listnaté a ihličnaté dreviny

Impregnácia Aquawood Primo (v rôznych farebných odtieňoch)
Medzivrstva Aquawood Diamond Sealer L (bezfarebný)
Vrchná vrstva Aquawood Diamond Top L (v rôznych farebných odtieňoch)

KRYCIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
na jemnopórovité a hlbokopórovité 
listnaté a ihličnaté dreviny

Impregnácia Aquawood Primo (biely)
Medzivrstva Aquawood Diamond Sealer D
Vrchná vrstva Aquawood Diamond Top D (v rôznych farebných odtieňoch)

LAZÚROVACIA A KRYCIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

 AQUAWOOD DIAMOND 
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKIEN NAJVYŠŠEJ KVALITY


