
INTERIÉR - OLEJE, LAZÚRY A ÚDRŽBA

Legno-Öl 15 - 30 m²/l 1x 750 ml; 2,5 l; 5 l
Rýchloschnúci olej na povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín v interiéri. Preniká hlboko do povrchu, 

odpudzuje vodu a veľmi dobre vykresľuje štruktúru dreva. Tekutiny a nečistoty je možné ľahko zotrieť. Bez zápachu.

Legno-Color 15 - 30 m²/l 1 - 2x 750 ml; 2,5 l
Farebný olej na ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín vo veľkom množstve farebných odtieňov. Veľmi jednoduché, 

rovnomerné farebné prevedenie odolné voči vode. Ako vrchný náter použiť 1x Legno-Öl alebo Legno-Hartwaschöl.

Pullex Aqua-Terra 8 - 10 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo bez biocídov, na báze obnoviteľných surovín. Použitie v interiéri aj exteriéri. 

Výsledkom sú matné povrchy. Vynikajúca ochrana proti vode. Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Ideálny na 

včelie úle, detské ihriská, ekologicky obytné stavby. Doba schnutia cca 6 hodín.

Terra Wax-Oil cca 10 m²/l 2x 375 ml; 750 ml; 2,5 l

Ekologický olej na drevo s voskom na báze vybraných obnoviteľných a prírodných surovín na použitie v interiéri. 

Produkt je možné použiť na vytvorenie prírodných, matných povrchov s príjemnou haptikou

a zamatovým ohmatom. Ľahko spracovateľný produkt, bez prídavku rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Odolný voči potu a 

slinám.

Legno-Hartwachsöl 10 m²/l 2x 750 m; 2,5 l
Kombinácia oleja a vosku na prírodnej báze na údržbu listnatého a ihličnatého dreva. Odolný voči vode a znečisteniu, 

obsahuje vysoký podiel sušiny, tzn. že je šetrný k životnému prostrediu. Veľmi jednoduché použitie.

Legno-Dura-Öl 20 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l; 10 l

Matný, rýchloschnúci a antistatický. Kombinuje najlepšie vlastnosti zo sveta olejov a lakov. Je mimoriadne odolný, a 

preto je vhodný aj na intenzívne namáhané povrchy, ktoré okrem prírodného vzhľadu a dotyku vyžadujú vysokú 

mieru ochrany – podlahy a schody. Nevhodný na tropické dreviny. Odolný proti potu a slinám.

Legno-Aqua-Öl 15 - 30 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l; 22 l

Super ekologický, jedinečný olej na drevo na vodnej báze. Vytvára obzvlášť prirodzený povrch. Neobsahuje 

rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá. Na plochy nábytku a interiérového vybavenia, napr. v spálňach a obývacích izbách. 

Vysoký podiel obnoviteľných surovín.

Innenlasur 12 - 15 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 

Vodouriediteľná lazúra vhodná v pestrých odtieňoch vhodná na nábytok, obloženie stien, detské izby atď. Zachováva 

prirodzený vzhľad dreva, pastelové odtiene sú vhodné na smrek, inak môže dôjsť k zvýrazneniu trhlín a dierok. 

Príjemne vonia, jednoducho sa spracováva.

Innenlasur UV 100 8 - 10 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l

Vodouriediteľná, priedušná lazúra na drevo vhodná na obloženie stien, stropov a pohľadové krovy. Obsahuje účinné 

prostriedky na ochranu proti svetlu a pohlcuje UV žiarenie. Zachováva dlho prirodzený vzhľad dreva. Vyrobený z 

udržateľných surovín. Vďaka špeciálnej UV stabilizácii zabraňuje žltnutiu a oxidácii ihličnatého dreva v interiéri.

VariColor 8 - 10 m²/l 2x 125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,5 l

Samozákladujúci ľahko spracovateľný krycí lak do interiéru aj exteriéru. Vyznačuje sa veľmi dobrými všestrannými 

vlastnosťami – univerzálne použitie na rôzne podklady. Je šetrný voči životnému prostrediu, je bez zápachu, nežltne a 

nelepí sa.

Legno-Holzbodenseife 1 l; 2,5 l
Vysokokvalitné mydlo na pravidelné čistenie a starostlivosť drevených podláh. Podlaha je čistá a zamatová v jednom 

kroku. Vysoký čistiaci výkon pri neutrálnom pH. Legno - mydlo je antistatické a zanecháva saténový ochranný film.

Legno-Pflegeöl 15 - 30 m²/l 250 ml
Univerzálny rýchloschnúci olej na údržbu nábytku a interiérových konštrukcií. Ľahko znečistené naolejované plochy 

vyčistia a opäť osviežia. Nanášame bavlnenou handrou v tenkých a rovnomerných vrstvách.

Legno-Reiniger 50 m²/l 250 ml; 1 l
Čistiaci prostriedok na silne znečistené a mastné povrchy naolejovaných drevených plôch. Rýchlo vsakuje a preniká 

hlboko do povrchu dreva. Slúži zároveň ako riedidlo. Aplikujeme tenkú, rovnomernú vrstvu a zľahka stierame.

Clean-Möbelpflege Plus 10 m²/l 250 ml

Vodoodolný ochranný prostriedok na interiérový nábytok na veľmi matné až pololesklé nátery. Jemne odstraňuje 

prach a nečistoty bez upchania pórov, zároveň odpudzuje vodu a chráni pred znečistením. Súprava obsahuje Clean-

Möbelpflege 250 ml, čistiacu handričku a rozprašovač.

Clean Parkett-Pflegeset 10 m²/l 250 ml

Vodoodolný ochranný prostriedok na interiérové drevené podlahy. Súprava na čistenie a starostlivosť o všetky 

drevené parkety a drevené, laminátové a korkové podlahy. Súprava obsahuje Clean-Parkettreiniger - čistiaci 

prostriedok na parkety 1 l, Clean-Parkettpflege - ošetrovací prípravok na parkety 1 l a handričku.

Prosíme, vždy rešpektujte technický list produktu a v prípade otázok kontaktujte našich obchodno-technických poradcov alebo technickú podporu. Všetky technické listy je možné stiahnuť na našej webovej stránke www.adler.sk.

VIDEO NÁVOD Adresa: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza
Zušľachťovanie dreva Objednávky: objednavky@adler.sk; tel.: 0903 285 469
olejom LEGNO Technická podpora: Ing. Richard Moré, tel.: 0903 285 473 09/22
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