
POLYCOLOR 2K SQ
PREVRATNÉ ZUŠĽACHTENIE  

POVRCHU PLASTOVÝCH OKIEN
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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.

99
69

40
1

08
-2

01
9



Tento dvojzložkový systém na báze vody, určený na povrchovú úpravu okien a dverí z PVC, sa vyznačuje vysokou 
tvrdosťou a odolnosťou proti poškriabaniu, vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou a veľmi dlhou životnos-
ťou. Unikátna povrchová úprava zaručuje rozmerovú stabilitu a vysokú kvalitu povrchu. Na rozdiel od fólií alebo 
farebných plastových povrchov je výsledkom tejto povrchovej úpravy hladký povrch, preto je čistenie okna veľmi 
jednoduché a bez straty farebnosti. Okrem toho je tento prémiový systém dostupný v rôznych farebných 
odtieňoch - sú k dispozícii všetky farebné odtiene podľa RAL a NCS - a rôzne štruktúrovacie pasty 
otvárajú nové možnosti vzhľadu plastových okien.

PREDPRÍPR AVA A SYSTÉM POVRCHOVEJ ÚPR AV Y 

Polyactive SB je špeciálne vyvinutý aktivátor pre PVC materiály, ktorý optimálne pripravuje podklad na následnú 
povrchovú úpravu. Okrem toho má táto čistiaca a odmasťovacia látka antistatický účinok a slúži na vytvorenie 
adhézneho mostu pre Polycolor 2K SQ. Následne sa môže plocha 1x prelakovať pomocou ADLER Polycolor 2K SQ. 
Na optimálne a pravidelné čistenie je koncovým zákazníkom k dispozícii produkt ADLER Top-Cleaner 51696.

 POLYCOLOR 2K SQ 
PREVRATNÉ ZUŠĽACHTENIE POVRCHU PLASTOVÝCH OKIEN

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technických listoch.

Veľkosti balenia
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
1 l | 5 l 
200 g | 1,1 kg

Produkt Číslo položky
Polycolor 2K SQ W10  5082000010
Polycolor 2K SQ W30  5082000030
Polycolor 2K SQ Pearl  5085055306 ff
Polyactive SB  8059000210
Aqua-PUR-Härter  82220

VÝHODY PRODUKTU 
 POLYCOLOR 2K SQ 

Produkt je jednoducho miešateľný vo všetkých odtie-
ňoch RAL a NCS prostredníctvom miešacieho systému 
ADLER | MIX. Toto ponúka značnú flexibilitu: zadovážite 
si iba biele okná a napriek tomu ich môžete pokryť 
všetkými odtieňmi! Zodpovedajúcou farbou môžu byť 
natreté aj lišty, doplnkové profily alebo montované 
diely. Okrem toho pridaním rôznych štruktúrovacích 
pást vznikajú nekonečné možnosti vzhľadu.

NEOBMEDZENÁ   
 ROZMANITOSŤ

Spracovaním ako dvojzložkový lak dosahuje tento 
náterový systém veľmi dobrú priľnavosť a vysokú 
chemickú a mechanickú odolnosť. Povrch zaujme 
svojou vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti po-
škriabaniu. Prípadné poškodenie laku pri preprave 
a inštalácii je možné na rozdiel od fóliovaných 
povrchov ľahko odstrániť.

NAJLEPŠIA 
TRVANLIVOSŤ

Náterový systém Polycolor 2K SQ bol otestovaný 
a certifikovaný v testovacom centre SKZ na odolnosť 
voči poveternostným vplyvom, farebnú stabilitu 
a zníženie teploty zahrievania farebných 
profilových plôch.

 SKZ- 
CERTIFIKÁT

Pomocou jednovrstvového lakovania okien, dokonca 
aj v oblasti hrán a tesnení, ktoré tiež môžu byť prela-
kované, sa dosahuje v porovnaní s klasickým fóliovým 
lepením oveľa vyššia kvalita povrchu. Povrchová úprava 
vyniká mimoriadnou farebnou stabilitou, nežltne a má 
vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom 
a UV žiareniu.

 PERFEKTNÝ 
POVRCH

Polycolor je pre určité tmavé farebné odtiene* 
k dispozícii v prevedení Anti-heat, vďaka ktorému 
je na priamom slnečnom svetle výrazne znížená 
povrchová teplota. To zmenšuje riziko tepelného 
poškodenia povrchu deformáciou.

*Dané farebné odtiene nájdete v technickom liste.

 ANTI-HEAT 
ÚPRAVA


