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//  PRÍSLUŠENSTVO PRE PROFESIONÁLOV

Zariadenie na čistenie striekacích pištolí 
iMAGO SMART z nehrdzavejúcej ocele čistí nádobkové 
a hadicou napájané pištole zvnútra aj zvonka. Okrem 
čistenia tiež dochádza k automatickému oplachovaniu. 
Kompaktný iba s jednou čistiacou oblasťou; 
rozmery (š x h x v): 640 x 510 x 370 mm.

AUTOMAT NA ČISTENIE
STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ iMAGO SMART

Popis Číslo položky Balenie
iMAGO SMART 981100030011

1 ks
podstavec 981100030111

✓  pre všetky typy striekacích pištolí
✓  automatické čistenie a oplachovanie
✓   je možné čistenie rozpúšťadlom a vodou
✓   k dispozícii na upevnenie na stenu 
      alebo voliteľný podstavec 
      (670 x 510 x 750 mm) 

Vhodné na jednoduché čistenie dýz a striekacích pištolí. 
Tryska sa nepoškodí. Ideálne pre veľkosti trysiek 11 až 18.

IHLY NA ČISTENIE TRYSIEK Č. 10 SO ŠPIRÁLOVITOU RUKOVÄŤOU

Číslo položky Balenie
954700030017 12 ks

Ergonomicky tvarovaný merací prístroj na meranie 
klímy v miestnosti so zobrazením rosného bodu. Teplotu 
a vlhkosť vzduchu nameria rýchlo a ľahko a rýchlo 
identifikuje kritické hodnoty. Plastové puzdro, 
rozmery (d x š x v): 170 x 50 x 17 mm.

TEPLO-/VLHKOMER

Číslo položky Balenie
983300030017 1 ks

✓   vysoká presnosť merania
✓  uloženie hodnôt MIN a MAX
✓  súčasné zobrazenie 2 nameraných hodnôt
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Kontrolný púder sa používa na vizuálnu kontrolu 
brúsených povrchov. Zviditeľní najjemnejšie nerovnosti 
a najmenšie nedostatky. Používateľ tým získa väčšiu 
bezpečnosť pri ručnom a strojovom brúsení.

KONTROLNÝ ČIERNY PÚDER

Číslo položky Balenie
953900030011 1 ks

✓   na vizuálnu kontrolu 
      brúseného povrchu
✓  s pružným ručným držiakom
✓  možné ihneď prebrúsiť
✓  na svetlé povrchy

Flexibilný dokončovací brúsny papier na 4 mm penovej 
podložke je možné použiť na suché aj mokré brúsenie. 
Vďaka svojej flexibilite je vhodný najmä na ručné 
brúsenie rohov, uhlov, profilov, tvarovaných dielcov 
a plôch. Dostupný v zrnitosti P150 – P400, rozmery: 
25 m x 115 mm x 125 mm.

JEMNÝ BRÚSNY PAPIER NA ROLKE

Zrnitosť Číslo položky Balenie
P150 953600030017

1 rolkaP220 953600030217
P320 953600030517

✓   flexibilný dokončovací papier 
      na penovej podložke
✓   na ručné brúsenie rohov, 

uhlov, profilov, tvarovaných 
dielcov a plôch

✓  perforovaný

Brúsne kotúče s papierovým podkladom sú vynikajúcim 
brúsivom na univerzálne brúsenie dreva, lakov, plničov 
a plastov. Vzor s 15 dierami podporuje optimálne 
odsávanie prachu. Rozmer: Ø 150 mm.

BRÚSNE KOTÚČE SO SUCHÝM ZIPSOM 15 DIER 
✓   môže byť použitý s excentrickými 

brúskami, ručnými brúsnymi 
taniermi alebo držiakmi

Zrnitosť Číslo položky Balenie
 P120 953700030017

100 ks
 P150 953700030117
 P180 953700030217
 P240 953700030317
 P320 953700030417

Ponorný výtokový pohár vyrobený z hliníka je 
zvlášť vhodný na kontrolu počas výroby alebo 
počas spracovania. Táto jednoduchá metóda 
sa môže použiť na meranie viskozity kvapalín,
ako napr. impregnácií, produktov na flutovanie, 
lakov a olejov. K dispozícii s výtokovou dierkou 
Ø 2 mm pre produkty na flutovanie a Ø 4 mm
pre rôzne laky, objem 100 ml.

PONORNÝ VÝTOKOVÝ POHÁR

Popis Číslo položky Balenie
Ø 2 mm 982900030011

1 ks
Ø 4 mm 982900030111

✓   na rýchle meranie doby výtoku
✓  s rukoväťou 

Sieťované vrecko so šnúrkou vyrobené z polyamidu je veľmi 
jednoduché a praktické na použitie. Nečistoty sa zachytá-
vajú na tkanine a zostávajú v sieťovanom vrecku. Materiál 
zostáva bez prachu a iných nečistôt. Sieťované vrecko dá 
ľahko pripevniť na výtok a kohútiky. Veľkosť: približne 
13 cm široké a 30 cm dlhé, veľkosť ôk: 150 μm.

SIEŤOVANÉ VRECKO

Číslo položky Balenie
966800030017 25 ks/bal.

✓  jednoduchý, ale veľmi efektívny 
      proces odstraňovania nečistôt
✓   vysoký prietok
✓   ľahko sa čistí

Číslo položky Balenie
982700030011 1 ks

ŠKRABKA
Profesionálny presný nástroj na lokálne odstraňovanie menších povrchových defektov, 
ako sú prachové inklúzie alebo stečené kvapky laku. Rozmery: 48 x 28 mm.

PH-METER VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA
Merací prístroj na určovanie hodnoty pH a teploty 
produktov na flutovanie je odolný proti striekajúcej 
vode. S permanentne pripojenou tyčovou elektródou je 
vhodný najmä na bežné kontroly vo výrobe a na meranie 
v nádobách. Jednoduché ovládanie vďaka funkcii 
kalibrácie jedným tlačidlom. Rozmery: 225 x 35 x 20 mm.

Popis Číslo položky Balenie
pH meter vrátane batérií 982800030017 1 ks
kalibračný roztok pH 7,00 982800030111 250 ml

kalibračný roztok pH 10,01 982800030211 250 ml
roztok na uskladnenie elektródy 982800030311 75 ml

proteínový čistiaci roztok 982800030411 55 ml

✓  merací rozsah pH 0 až 14,00, 
      presnosť +/- 0,1
✓  možná automatická kalibrácia 
✓   funkcia podržania a indikátor 
      stavu batérie
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Čistiaca hubka na rýchle a jednoduché čistenie 
lakovaných povrchov. Vďaka špeciálnej nano 
povrchovej úprave sa dá ľahko odstrániť 
zahmlenie na náteroch.

NANO EASY CLEANER

Číslo položky Balenie
953800030011 1 ks

✓  rýchle a ľahké čistenie 
      lakovaných povrchov
✓   špeciálna nano povrchová úprava

Ručná kefa na čistenie s prírodnými vláknami je vhodná 
na dôkladné čistenie drevených a plastových povrchov. 
Veľkosť: 165 x 37 mm, dĺžka štetín 22 mm.

KEFA S PRÍRODNÝMI VLÁKNAMI

Číslo položky Balenie
954900030011 1 ks

✓   ručne vyrobená
✓  s prírodnými vláknami
✓   na čistenie drevených 
      a plastových povrchov

Praktický aplikačný nástroj na nanášanie na úzke 
drevené dielce a okná. Ideálny na efektívnu aplikáciu 
ošetrovacích a čistiacich prostriedkov. Nastaviteľná 
rozpierka zaručuje správnu vzdialenosť aplikátora 
od skla a zabraňuje styku so silikónovým spojom.

FENSTER-TOOL APLIKÁTOR

Šírka Číslo položky Balenie
30 mm 9558101 1 ks

✓   pre časovo úspornú prácu
✓  uľahčuje aplikáciu ošetrovacích 
      a čistiacich prostriedkov
✓  zabraňuje pretretiu silikónového spoja

Jednorazový overal je možné použiť pri jednoduchých 
lakovačských a čistiacich prácach. Je priedušný a pohodlne 
sa nosí. Dvojdielna kapucňa, manžety na rukávoch 
a členkoch a rovnako aj pás sú opatrené gumičkou.

LAKOVAČSKÝ OVERAL BIELY

Číslo položky Veľkosť Balenie
957300031011 L

1 ks957300031111 XL
957300031211 XXL

✓  chráni proti znečisteniu pri lakovaní
✓  priedušný
✓  predný zips s krytom
✓  materiál: polypropylén

Ergonomický respirátor FFP2 ponúka vďaka elastickým 
pásikom príjemný komfort pri nosení, dobre sedí a je 
možné ho upraviť pomocou nosovej svorky. Zodpovedá 
normám FFP2 EN149: 2001 a A1: 2009 FPP2 NR a je 
CE certifikovaný (CE 2163). Užívateľ je chránený pred 
znečisťujúcimi časticami, ako je prach z dreva a lakov, 
a pred kvapôčkovou infekciou, vírusmi a baktériami.

RESPIRÁTOR FFP2*

Číslo položky Balenie
960100030217 20 ks

✓   hygienický respirátor ako 
osobný ochranný prostriedok

✓   ergonomický strih 
s nosovou svorkou

✓  samostatne balený

SR-sada na ochranu dýchania je ideálnym základným 
balíkom. Opakovane použiteľná polomaska SR 900 
na ochranu dýchacích ciest uložená do krabičky má 
dva výdychové ventily, ktoré zaisťujú mimoriadne nízky 
odpor dýchania. Tvárová časť v tvare misky poskytuje 
bezpečné a pohodlné nosenie. S plynule nastaviteľným 
pásikom na hlavu je možné masku individuálne nastaviť 
tak, aby priliehala k tvári. Praktická úložná krabička 
chráni polomasku pred znečistením a poškodením.

POLOMASKA NA OPAKOVANÉ POUŽITIE SR 900 SADA

Číslo položky Veľkosť Balenie
962400030017  M 1 sada

Obsah sady na ochranu dýchania:
✓   1 ks polomaska SR 900 veľkosť M
✓  1 ks filter častíc SR 510 P3 R
✓   5 ks predfiltrov SR 221
✓  1  ks držiak predfiltra
✓   1 ks čistiace obrúsky SR
✓   1 ks návod

Číslo položky Balenie
982600030011 1 ks

HOBLÍK NA LAKY
Ergonomicky hoblík na laky z kovu na odstraňovanie vyschnutých 
stečených kvapiek laku a podobne. Čepeľ je možné použiť obojstranne 
(hrubá a  jemná) a drží ju magnet. Nepoužívať na povrchoch 
s vysokým leskom! Rozmery: 20 x 42 mm.

Profesionálny štetec na všetky vodouriediteľné farby a laky. 
Štetec má drevenú nelakovanú rukoväť z tvrdého dreva 
a objímku z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka vysokej absorpcii 
a distribúcii farby zabezpečuje veľmi dobrý rozliv farby 
a veľmi dobrý konečný výsledok povrchovej úpravy.

PLOCHÝ ŠTETEC ULTIMO 

Šírka Číslo položky Balenie
30 mm 9693601

1 ks
40 mm 9693602
50 mm 9693603
60 mm 9693604
80 mm 9693605

✓  pre všetky laky na báze vody a rozpúšťadiel
✓   veľmi vysoká absorpcia a distribúcia farby
✓  zabezpečuje veľmi dobrý rozliv farby a veľmi 
      dobrý konečný výsledok povrchovej úpravy



7

NOVÉ PRODUKTY 2021

Čistiace obrúsky na každodenné čistenie a dezinfekciu 
ochrannej dýchacej masky a časti priliehajúcej k tvári.

SR-ČISTIACE OBRÚSKY

Číslo položky Balenie
962400030417 50 ks/bal.

Rozmery Číslo položky Balenie
20 m x 18 cm 945000030011 1 sada

MASKOVACÍ PAPIER S LEPIACOU PÁSKOU
Maskovací papier a lepiaca páska v jednom. Na zakrytie 
a prelepenie malých, úzkych plôch, ako sú napr. parapety. 
Lepiaca páska zabraňuje skĺznutiu maskovacieho papiera. 
Rozmery: 20 m x 18 cm.

✓  krycí papier a lepiaca páska v jednom
✓   vysokoodolný proti roztrhnutiu

Rozmery Číslo položky Balenie
50 m x 30 cm 945100030011 1 rolka

MASKOVACÍ PAPIER – ROLKA
Vysokokvalitný maskovací papier na bezpečné zakrytie
počas lakovačských a maliarskych prác. Možno použiť 
na väčšie  plochy, ako je nábytok a podlahy. 
Rozmery: 50 m x 30 cm.

✓   papier na zakrytie 
väčších plôch

✓   odoláva chôdzi

Popis Číslo položky Balenie
1 l až 10 l / 1 kg až 5 kg 982400030011

1 ks
15 l až 20 l / 10 kg až 15 kg 982400030111

MIEŠADLO NA FARBY
Miešadlo na farby s plastovými krídlami je
ideálne na miešanie ľahkých a tekutých
materiálov. Sú miešané  v bočnom smere.

variant 1:
✓   rozmery: 60 x 350 mm
✓   upínací tŕň: kruh 
✓   objem na miešanie: 

1 až 10 litrov alebo 1 až 5 kg

variant 2:
✓   rozmery: 116 x 600 mm
✓  upínací tŕň: šesťhran
✓   objem na miešanie: 

15 až 20 litrov alebo 
10 až 15 kg alebo 10 až 15 kg

✓   na farby a laky
✓   jednoduché čistenie 
      plastových krídel

Číslo položky Balenie
952900030111 1 ks

KRYT NA DIGITÁLNU STOLOVÚ VÁHU
Plastový kryt chráni digitálnu váhu od 0,2 
do 30 kg pred nečistotami a poškodením.

Multifunkčná trojdielna sada stierok na vyhladenie 
tmelov na hladkých, drsných a zvlnených povrchoch, 
ako aj na úzkych miestach, ako sú V-spoje 
a zaoblenia. Nie sú potrebné žiadne čistiace 
ani iné oddeľovacie prostriedky.

STIERKY – 3-DIELNA SADA 

Číslo položky Balenie
983200030017 1 sada

✓   nie je potrebné maskovanie
✓  vhodné pre všetky tmely

Vysokovýkonný filter pevných častíc na ochranu proti 
všetkým druhom znečisťujúcich častíc je možné
ľahko kombinovať s plynovými filtrami. Poznámka: 
po 2 – 4 týždňoch filter pevných častíc vymeniť!

FILTER PEVNÝCH ČASTÍC SR 510*

Číslo položky Balenie
962400030101 1 ks

✓   ochrana proti časticiam všetkého druhu
✓   je možné ho kombinovať s rôznymi 

plynovými filtrami

Plynový filter triedy 2 Typ A chráni pred
organickými plynmi a parami. Plynový filter je
možné kombinovať s časticovým filtrom SR 510
a poskytuje tak ochranu proti aerosólom z laku.

PLYNOVÝ FILTER SR 218-3*
✓  chráni proti organickým plynom a parám
✓   je možné ho kombinovať s časticovým
      filtrom SR 510
✓   použitie: pri lakovaní rozpúšťadlovými 

lakmi a čistení benzínom
Číslo položky Balenie

962400030201 1 ks

Predfilter zachytáva veľké častice a chráni plynový
filter a filter častíc pred hrubými nečistotami.
Poznámka: predfilter by sa mal meniť každý deň!

PREDFILTER SR221
✓   zachytáva veľké častice
✓   predlžuje životnosť plynového filtra 

& filtra pevných častíc

Číslo položky Balenie
962400030317 1 ks



ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz 
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | www.adler-lacke.com
ADLER Slovensko s.r.o.
Montážna 3 | SK-971 01 Prievidza | T. +421 46 5199 621 | www.adler.sk

Ďalšie profesionálne príslušenstvo nájdete v katalógu Príslušenstvo pre profesionálov.
Pre viac informácií, prosím, kontaktujte svojho obchodno-technického poradcu ADLER.

Veľkosť balenia Číslo položky Balenie
500 ml 831300030012 1 ks

✓  vysokoúčinný odstraňovač náterov
✓  jednoduché a rýchle nanášanie
✓   vďaka gélovej konzistencii vhodný aj 
      na zvislé plochy

Vysokoúčinný odstraňovač náterov s gélovou konzistenciou 
je vhodný najmä na odstraňovanie starých okenných 
náterov na vodnej báze. Vďaka gélovej konzistencii je ideálny 
na zvislé plochy. Abbeizer Express odstráni hrubé vrstvy laku 
v jednom kroku. Bez pridania chlórovaných uhľovodíkov.

ABBEIZER EXPRESS – ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

Popis Číslo položky Balenie
sada 200 ml 722800021017 1 sada

Obsah:
✓   ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
✓   ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
✓   1 čistiaca utierka

Kompaktná systémová starostlivosť na čistenie 
a starostlivosť o lakované a iné utierateľné povrchy 
v domácnosti. Jemne odstraňuje prach a nečistoty 
bez toho, aby sa upchávali póry dreva. Táto starostlivosť 
na nábytok má vodoodpudivý účinok a poskytuje 
povrchu nábytku ochranu pred znečistením. Stupeň 
lesku alebo matu zostane zachovaný.

CLEAN EASY-CARE

Číslo položky Balenie
955100030117 25 ks/bal.

Univerzálna flísová utierka na čistenie drevených povrchov, ako je nábytok, okenné rámy 
alebo vchodové dvere. Utierka veľmi dobre zotrie špinu a mastnotu, je možné ju prať do 95 °C.

ČISTIACA UTIERKA ŽLTÁ

Číslo položky Balenie
969000030017 25 ks/bal.

✓   mäkká, nepúšťa vlákna
✓   možné prať do 95 °C

Univerzálna utierka z mikrovlákna na čistenie, ošetrovanie 
a leštenie drevených povrchov, ako sú nábytok, schody, 
podlahy, okenné rámy alebo vchodové dvere. 

MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA MODRÁ


