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Oleje a vosky do interiéru
KATALÓG PRODUKTOV
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my sme smart & natural

Drevo žije, dýcha a potešuje dušu. Je ideálne pre zdravé bývanie a príjemnú atmosfé-
ru v miestnosti, v ktorej nájdeme pokoj a oddych. O to dôležitejšie je, že krása a vzhľad 
dreva sú chránené prirodzeným spôsobom. Naše zanietenie pre drevo a jeho prirodzená 
ochrana nás v spoločnosti ADLER vedú každý deň k vývoju optimálnych riešení pre našich 
zákazníkov. Naša produktová línia Legno bola špeciálne navrhnutá na ochranu dreva 
pomocou prvotriednych olejov a voskov. Základom našich „smart“ olejov a voskov sú 
dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaní zamestnanci a používanie vysokokvalitných surovín.

ADLER presvedčí svojimi viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti olejov a voskov 
na drevo. Spoľahlivo a odborne poskytuje široký sortiment na rôznu škálu použitia: 
od podláh a schodov po nábytok a drevené prvky  v interiéri.

Sme obzvlášť hrdí na pozitívnu spätnú väzbu od našich zákazníkov v stolárskom a nábyt-
kárskom priemysle. Často sú to nielen spracovatelia našich produktov, ale aj naši part-
neri, ktorí pred uvedením na trh testujú naše nové produkty. Viacero nižšie uvedených  
zákazníkov potvrdzuje našu vysokú kompetentnosť vo výrobe olejov:

VIAC AKO 85 ROKOV SKÚSENOSTÍ 
S OLEJMI & VOSKAMI NA DREVO 

IMPRESSUM: 
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com
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dobre vedieť

ROZDIELY MEDZI OLEJMI 
A VOSKAMI

Oleje prenikajú hlboko do dreva a pekne zvý-
raznia jeho štruktúru. Vďaka tomu dávajú 
drevu život. Napriek dobrému prieniku zostá-
vajú póry otvorené, takže drevo môže naďalej 
dýchať. Povrch pôsobí zamatovo a prirodzene. 
Oleje zvyšujú odolnosť dreva a chránia ho pred 
znečistením. Pre ešte väčšiu ochranu a dlhodo-
bejší lesk povrchu je vhodné naolejovaný povrch 
navoskovať.

Vosky tvoria veľmi tenkú ochrannú vrstvu 
na povrchu. Táto vrstva poskytuje hodvábne 
matný efekt. Voskovaný povrch už nie je možné 
naolejovať. Vosky tvoria tenkú ochrannú vrstvu 
na povrchu, ktorá uzatvára póry, čo znamená, že 
olej už nemôže preniknúť  do dreva.

Obidve povrchové úpravy sľubujú dlhodobú 
ochranu. Poškodenia, ako sú škrabance a škvr-
ny, sa dajú ľahko opraviť aj po mnohých rokoch. 
Avšak predpokladom pre pekný výsledok s dlhou 
životnosťou je pravidelná údržba naolejovaného 
alebo voskovaného povrchu.

VÝHODY 
OLEJOV & VOSKOV

✔   skladajú sa z väčšej časti z prírodných,  
obnoviteľných surovín

✔   zachovávajú vzhľad a haptiku  
prírodného dreva

✔  umožňujú drevu dýchať

✔  antistatické

✔   sú jednoducho ošetrovateľné a dajú  
sa ľahko oživiť 

MODIFIKOVANÉ A PRÍRODNÉ 
OLEJE & VOSKY

Smart oleje ADLER, pochádzajú z prírodných surovín 
ktoré sú pri spracovaní modifikované. Tým sa zlepšia 
ich vlastnosti, napríklad rýchlosť schnutia.

Prírodné oleje a vosky ADLER sú na báze 
obnoviteľných surovín rastlinného pôvodu.

DOBRE VEDIEŤ
Vďaka olejovaným a voskovaným povrchom vyzerá 
drevo prirodzene. Charakteristickým rysom olejov 
a voskov je prirodzené zvýraznenie textúry dreva. 
Zaručuje, že prirodzená farba a štruktúra dreva sa 
dostanú do lepšej kvality. V porovnaní s lakovanými 
povrchmi vykazujú olejované a voskované povrchy 
svoje silné stránky predovšetkým v ich prirodzenom 
vzhľade a ľahšej oprave škrabancov, zošúchaných 
hrán a podobných poškodení.

smart (chytrý) = modifikovaný

natural = prírodný
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OCHRANA & STAROSTLIVOSŤ

Matný, prírodný povrch, zemité farebné odtiene a ele-
gantný dizajn – tieto trendy v súčasnosti dominujú 
nášmu obytnému priestoru. Udržateľnosť a ochrana 
životného prostredia tiež zohrávajú ústrednú úlohu 
pri navrhovaní interiéru. Prirodzene vyzerajúci po-
vrch však musí odolávať dennému opotrebeniu. To je 
možné iba vtedy, ak je dobre chránený. Oleje a vosky 
nielen zaručujú prirodzene vyzerajúci povrch, ale tiež 
poskytujú ochranu na ekologickej báze. Znížením 
nasiakavosti povrchu chránia drevo a zabraňujú pre-
nikaniu tekutín a nečistôt. Povrch je preto odolnejší 
voči vonkajším vplyvom.

Na zachovanie kvality a krásy naolejovaného ale-
bo voskovaného povrchu v dlhodobom horizonte 
je potrebné vhodné čistenie a starostlivosť:

Ak je naolejované drevo vystavené väčšiemu znečis-
teniu, napríklad v dôsledku mastných škvŕn, mal by 
sa použiť špeciálny čistiaci prostriedok, napríklad 
čistič ADLER Legno-Reiniger.

Na osvieženie a starostlivosť odporúčame ošetro-
vací olej ADLER Legno-Pflegeöl na nábytok a ADLER 
Legno-Holzbodenseife na podlahy. Tieto výrobky boli 
vyvinuté špeciálne na čistenie a starostlivosť o veľkú 
časť línie ADLER Legno. S výnimkou Legno Aqua-Öl  
a Legno Dura-Öl – pri nich sa pre ďalšiu starostlivosť 
odporúča Clean-Möbelpflege Plus a na obnovenie 
samotný príslušný produkt.

Pre pravidelnú starostlivosť odporúčame utieranie 
suchou, mäkkou handričkou, ktorá po sebe neza-
necháva vlákna. Nepoužívajte utierky z mikrovlák-
na – pôsobia ako jemný brúsny papier a ničia 
naolejovaný povrch!

PRÍRODNE & BEZPEČNE

Kvalita, zodpovedné konanie a sociálna anga-
žovanosť nie sú pre firmu ADLER len prádzne 
slová. Dôkazom sú početné ocenenia a certifi-
kácie, v rámci ktorých sa závod na laky pravidel-
ne podrobuje prísnym kontrolám.

dobre vedieť

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT
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Požiadavky na povrchovú úpravu 
nábytku a vnútorného vybavenia

Povrchy v tejto oblasti použitia sú vystavené mecha-
nickému a chemickému namáhaniu. Z tohto dôvodu 
musia byť povrchy v tejto oblasti chránené pred 
mechanickými vplyvmi, ako sú škrabance, a che-
mickými vplyvmi, ako sú škvrny od vína alebo kávy. 
Nátery dreva v interiéri sú preto rozdelené na vhodné 
na slabo, bežne a silno namáhané povrchy. K menej 
často používaným povrchom zvyčajne patria čelné 
plochy nábytku alebo úložné priestory v obytnom 
priestore. Plochy, ktoré podliehajú väčšiemu opotre-
beniu, sú napríklad pracovné povrchy v kuchyniach 
alebo dielňach.

Vyššie uvedené piktogramy označujú, či výrobok  
spĺňa príslušné požiadavky.

Pri použití olejov a voskov na vnútornej strane skríň 
alebo zásuviek je možný nepríjemný zápach. Preto 
odporúčame jeden tenký nános príslušného produk-
tu Legno.

Požiadavky na povrchovú úpravu 
drevených podláh a schodov

Podlahy a schody sú obvykle vystavené väčšiemu 
mechanickému namáhaniu ako povrchy nábytku. 
V závislosti od oblasti použitia – napríklad vo verej-
ných priestoroch alebo u vás doma – sa zaťaženie 
na podlahe alebo na schodoch veľmi líši. Znaky 
opotrebenia sa časom nevyhnutne prejavia. Oleje 
ponúkajú zvláštnu výhodu, že opotrebenie môže byť  
bez väčšej námahy ošetrené a podlaha alebo schody 
môžu byť obnovené do krajšieho stavu. Požiadav-
ky, ako je napríklad istota stúpania a protišmykový 
účinok, navyše zohrávajú pri povrchových úpravách 
podláh a schodov ústrednú úlohu.

Vyššie uvedené piktogramy označujú, či výrobok spĺ-
ňa príslušné požiadavky.

Celý sortiment produktov Legno od spoločnosti  
ADLER má správne riešenie pre každú z týchto 
aplikácií. Tabuľka na nasledujúcej dvojstrane vám 
poskytuje dobrý prehľad o tom, ktorý olej alebo vosk 
je vhodný pre aký stupeň zaťaženia.

OLEJE & VOSKY 
PRE KAŽDÝ TYP 
POUŽITIA

Požiadavky na oleje a vosky sú niekedy veľmi 
odlišné a vo veľ kej miere závisia od použitia. 
Teda kus nábytku musí odolať inému druhu 
mechanického namáhania ako napríklad 
podlaha.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Tradičnou formou nanášania olejov a voskov je vytieranie. Oleje sú často tiež natierané alebo navaľované. Kreatív-
ny a inovačný vývoj od spoločnosti ADLER v posledných rokoch tiež urobil veľké pokroky v priemyselnom použití. 
Okrem vyvinutých UV-schnúcich olejov pre priemysel ponúka ADLER celú líniu olejov, ktoré je možné aplikovať 
pomocou  navaľovania, striekania a máčania. V súčasnosti existujú špeciálne vyvinuté  oleje pre všetky aplikačné 
procesy. Na nasledujúcej dvojstrane nájdete podrobnú tabuľku našich výrobkov Legno a vhodné typy aplikácií.

Olejom nasiaknuté handry alebo filtračné rohože môžu mať za určitých podmienok tendenciu sa samovznietiť 
a spôsobiť požiar. Dodržiavajte pokyny v karte bezpečnostných údajov našich produktov a dodržiavajte nasledu-
júce preventívne opatrenia: Mokré handry nechať sušiť rozprestreté. Uchovávať v uzavretých kovových nádobách 
alebo vo vode.

Vytieranie Natieranie 
štetcom Valčekovanie Navaľovanie Striekanie Máčanie

starší overený 
spôsob

na menšie diely 
alebo pre domácich 
majstrov

pre špeciálne tvary 
dielov

následné vytieranie
(závisí od produktu)

rýchle 
a jednoduché

ideálne pre väčšie 
plochy

následné vytieranie
(závisí od produktu)

ideálne pre 
priemyselné 
použitie 

optimálne pre 
parkety a diely 
s hladkým 
povrchom 

následne sa oleje 
zapracovávajú 
do materiálu alebo 
sa padujú

racionálne 
spracovanie 
pre priemysel 
a remeslo

Pozor: 
nebezpečenstvo 
samovznietenia 
pri nečistotách 
filtračných rohoží

špeciálne pri 
profilovaných 
tvaroch a sériovej 
výrobe

ak je to nevyhnuté, 
následne vytrieť

drevené 
podlahy 
(interiér) 

interiérové 
dvere

nábytok schody
(interiér) 

obklady 
stien

dobre vedieť
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dobre vedieť

Najudržateľnejšie povrchové úpravy  
v sortimente ADLER nájdete pod znač-
kou udržateľnosti green. Pri tom sa 
ADLER opiera o ciele trvalo udržateľ-
ného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť 
ADLER definovala ako základ svojho 
zodpovedného správania. Všetky  
produkty sú objektívne testované  
a certifikované podľa troch kategórii: 
životné prostredie, zdravie & bezpeč-
nosť a životnosť. Iba produkty, ktoré 
majú pozitívne hodnotenie vo všet-
kých týchto oblastiach, sú označené 
značkou udržateľnosti green.

životnosť

životné prostredie

dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

zdravie & 
bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných 
pre životné prostredie

nízky obsah VOC

CERTIFIKÁCIE  
Systémy povrchovej úpravy spoločnosti ADLER získali certifikáty od rôznych európskych  
výskumných a skúšobných ústavov. To predstavuje pre spoločnosť ADLER záväzok  
vyrábať stále vysokokvalitné a ekologické produkty.

ZNAČKA UDRŽATEĽNOSTI

Baubook je databáza stavebných produktov, ktorá zjednodušuje ekologickú a zdravú 
výstavbu. Uľahčuje overovanie v rámci ekologických výberových konaní, certifikácií 
budov a dotačných systémov a poskytuje overené a štruktúrované údaje o stavebných 
materiáloch pre výpočet energetických a ekologických ukazovateľov.

0736/2021
Certificate No. 116.499
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.499

Nátery pre interiéry lodí musia spĺňať požiadavky vyhlásenie IMO Resolution  
A.653 (16), ktoré sa týkajú nehorľavosti. Skúšobná metodika pre hodnotenie reakcie  
na vznietenie je definovaná v samostatných skúšobných normách a vykonáva sa  
na inertnom nehorľavom podklade.

Francúzske nariadenie DEVL1104875A o označovaní stavebných náterových hmôt  
z hľadiska emisií prchavých škodlivých látok: A+

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

Produkty s týmto označením spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich noriem:
• Odolnosť proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
• Bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3), vhodné na detské hračky

BEZPEČNÝ PRE STYK 
S POTRAVINAMI

Povrchová úprava bezpečná pre styk s potravinami: podľa potvrdenia spoločnosti  
OFI Technologie & Innovation GmbH sa produkt môže používať na nátery drevených 
predmetov, ktoré dočasne prichádzajú do styku s potravinami.

TRIEDA 
PROTIŠMY-

KOVOSTI

Triedy protišmykovosti sú definované podľa záťažovej normy DIN 51130.
Čím vyššia je trieda, tým lepšia býva odolnosť proti pošmyknutiu.
Triedy protišmykovosti sa delia na „bez označenia“, R9, R10, R11, R12, R13

produkt je deklarovaný a schválený
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 Produkt Číslo produktu Báza Zvýraznenie 
textúry dreva

Spôsob  
nanášania Oblasti použitia Chemická odolnosť Schnutie Namáhanie Skúšky a certifikáty

smart (chytré riešenia)

Legno-Öl
50880 bezfarebný
50881 biely  

modifikovaná vysoké
   

interiér, nábytok
  ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   

TRIEDA 
PROTIŠMY-

KOVOSTI
R10   BEZPEČNÝ PRE STYK 

S POTRAVINAMI   

Legno-Color 50875 modifikovaná –
   

interiér, nábytok  

Legno-Zirbenöl 7028 000200 modifikovaná vysoké
   

interiér, nábytok,  
obklady, stropy   ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   

Legno-Wachs 50890 modifikovaná mierne
   

interiér, nábytok
  ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   

Legno Dura-Öl 7035 000200 modifikovaná mierne
  

interiér, nábytok,  
podlahy, schody   ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   
DecoPaint 
konformný

  

Legno-Parkettöl 50871 modifikovaná mierne interiér, parkety – 
priemyselné použitie

Innolux Vita-Oil Multi 2791 000107 UV – prírodná mierne
interiér, nábytok, 
parkety (priemyselné 
použitie)   ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   
natural (prírodné riešenia)

Legno-Hartwachsöl 50821 prírodná veľmi vysoké
 

interiér, nábytok
  ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM    0736/2021
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

       

ADLER Leinölfirnis 95901 prírodná veľmi vysoké
  

pamiatkovo chránené 
budovy, podlahy, okná ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   

Legno Aqua-Öl 7030 000200 prírodná 
na vodnej báze nízke

  
interiér, nábytok,  
obklady, stropy   ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   
DecoPaint 
konformný

       

Legno-Hartöl 7032 000200 prírodná veľmi vysoké
   

určený pre  
priemyselné použitie   ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   

Legno-Walzöl 7005 000200 prírodná veľmi vysoké
 

určený pre  
priemyselné použitie   ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM     
údržba údržba

Legno-Pflegeöl 50882 modifikovaná vysoké interiér, nábytok
  ODOLNÝ VOČI POTU 

A SLINÁM   BEZPEČNÝ PRE STYK 
S POTRAVINAMI

Legno-Reiniger 80025 rozpúšťadlová 
báza – čistič, riedidlo  

pre produkty Legno

Legno-Holzbodenseife 7031 000210 prírodná nízke
údržba, ošetrovanie
parkiet a podláh  
v interiéri    

nízke vysoké
vytieranie striekanie s  

nádobkovou 
pištoľou

máčanienavaľovanienatieranie 
štetcom

valčekovanie

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

Anrei

smart

Jednoducho spracovateľný, rýchloschnúci olej  
Legno-Öl je vhodný na všetky listnaté a ihličnaté  
dreviny  v interiéri. Preniká hlboko do povrchu, má 
vodoodpudivý účinok a zvýrazňuje prirodzenú štruk-
túru dreva. Legno-Öl je bez zápachu a nie samozá-
palný. Tiež je vhodný na ošetrenie detských hračiek, 
ako aj na drevené predmety, ktoré príležitostne môžu 
prísť do kontaktu s potravinami.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• rýchloschnúci: 2 nátery v jeden deň

• odolný, odpudzujúci vodu a špinu

• odolnosť voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)

• bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3)

• nie je samozápalný

• stavebný produkt testovaný na emisie 
podľa zásad DIBt

• povrchová úprava vhodná pre styk s potravinami

• protišmyková trieda R10 (BGR 181 a DIN 51130)

OBLASTI POUŽITIA

    
na bežne namáhané plochy nábytku 
a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

LEGNO-ÖL

Číslo položky 50880 Farblos (bezfarebný)
 50881 Weiß (biely)

Balenie 750 ml, 2,5 l, 5 l

Aplikácia

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner
Stöckl Parkett

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

TRIEDA 
PROTIŠMY-

KOVOSTI
R10

BEZPEČNÝ PRE STYK 
S POTRAVINAMI
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smart

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Zirbenöl.Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Color.

Každý, kto sa spolieha na povrchovú úpravu prírod-
ného dreva, sa nemusí vzdať farebnej rozmanitosti. 
Spoločnosť ADLER vám ponúka produkt Legno-Color, 
ktorý neobmedzuje váš individuálny dizajn obytného 
priestoru, pretože môže byť zafarbený v rôznych fa-
rebných odtieňoch. To umožňuje elegantné sfarbenie 
bez zakrytia štruktúry dreva. Ani pri veľkých plochách 
nedochádza k prekrývaniu, ale rovnomernému a jed-
notnému vzhľadu. Po nanesení Legno-Color odpo-
rúčame povrchovú úpravu s Legno-Öl, Legno-Wachs 
alebo Legno-Hartwachsöl. Pozitívne vlastnosti 
Legno-Color a ďalších produktov Legno sa dokonale 
dopĺňajú.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• tónovateľný vo viacerých farebných odtieňoch

• rovnomerné zafarbenie

• jednoduché použitie

• veľmi dobrá odolnosť voči vode

OBLASTI POUŽITIA

  
na bežne namáhané plochy nábytku 
a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

LEGNO-COLOR

Číslo položky 50875  W30, báza na tónovanie

Balenie 750 ml, 2,5 l

Aplikácia

Ligurien

Abruzzen

Schwemmholz

Lombardei

Navarra

Toskana

Katalonien

Treibgut

Aktuálne trendové farebné odtiene

Drevo z borovice limbovej má pozitívny vplyv na orga-
nizmus a stáva sa čoraz obľúbenejším najmä v spál-
ňach a relaxačných miestnostiach. Legno-Zirbenöl 
bol špeciálne vyvinutý pre použitie na limbové drevo. 
Keďže výrobok obsahuje olej z limbového dreva, zacho-
vávajú sa prírodné vlastnosti  dreva a charakteristická 
vôňa borovice. Olej sa rýchlo vstrebáva, má vodoodpu-
divý účinok a chráni nábytok pred znečistením. Aby 
sa zachovala prírodná krása a vôňa borovice limbo-
vej z dlhodobého hľadiska, odporúčame pravidelnú 
údržbu s Legno-Zirbenöl.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• prírodný olej z borovice limbovej s príjemnou 
haptikou

• jednoduché použitie

• rýchloschnúci a vodoodpudivý

• odolný voči potu a slinám

• (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)

OBLASTI POUŽITIA

na bežne namáhané plochy nábytku 
a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

LEGNO-ZIRBENÖL

Číslo položky 7028 000200 

Balenie 750 ml, 2,5 l

Aplikácia

Forcher TirolAnrei

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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smart

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Wachs.

OBLASTI POUŽITIA

na bežne namáhané plochy nábytku 
a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

nie je určený na silno mechanicky namá-
hané plochy

LEGNO-WACHS (VOSK) 

Číslo položky 50890

Balenie 750 ml, 5 l

Aplikácia

Treppenbau.ch AG

Legno-Wachs vytvára na povrchu dreva ochranný 
film odpudzujúci vodu a nečistoty. Dodáva povrchu 
jednotný vzhľad a zamatový pocit na dotyk. Obzvlášť 
príjemné povrchy dosiahnete, keď vosk, ktorý cez 
noc zaschol, vyleštíte kefou s koženými prúžkami. 
Dôležité: Legno-Wachs nie je samovznietivý!

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie

• rýchle schnutie

• presvedčivý vzhľad

• zamatová haptika

• nie je samovznietivý

Forcher Tirol

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

• prírodný povrch a vynikajúca ochrana

• veľmi dobrá chemická odolnosť

• nízka tendencia k vylešteniu

• prirodzená haptika dreva

• elegantný rozliv

• univerzálna spracovateľnosť

• nie je potrebné vytieranie!

• obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Dura-Öl

OBLASTI POUŽITIA

      
na schody a stavebné diely, ktoré sú pevne 
zabudované 
takisto na kuchyne, interiérové dvere 
a nábytok

LEGNO DURA-ÖL

Číslo položky 7035 000200 

Balenie 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikácia

DecoPaint 
konformný

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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smart

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Parkettöl.

OBLASTI POUŽITIA

na priemyselnú sériovú produkciu olejova-
ných prefabrikovaných parketových dielov

LEGNO-PARKETTÖL

Číslo položky 50871
  špeciálne farebné odtiene 

na vyžiadanie

Balenie 10 l

Aplikácia

Tento hlboko matný olej, ktorý veľmi rýchlo schne, je 
ideálny na použitie v parketovom priemysle. Má dob-
rú chemickú a mechanickú odolnosť. Legno-Parkettöl  
je odolný voči oderu gumy a vyznačuje sa extrémne 
dobrou odolnosťou voči vode. Okrem toho sa vyzna-
čuje veľmi dobrou plnivosťou, ktorá zabezpečuje, že 
tento olej je príjemný na ohmat.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• rýchloschnúci olej

• veľmi dobrý prienik do podkladu

• dobré zvýraznenie štruktúry dreva

• príjemná haptika

• veľmi dobrá plnivosť

• veľmi dobrá odolnosť voči vode

• pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých 
a ihličnatých drevín

Anrei

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Innolux Vita-Oil Multi.

Innolux Vita-Oil je UV-vytvrdzujúci olej založený 
na báze obnoviteľných surovín. Ponúka všetky výhody 
povrchu prírodného oleja:  zachováva prirodzený 
charakter dreva, zabezpečuje silné zvýraznenie jeho 
textúry a vynikajúcu kresbu pórov. Na rozdiel od kla-
sických olejov má Innolux Vita-Oil vynikajúcu che-
mickú a mechanickú odolnosť.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• reaktívne UV-vytvrdzujúci olej

• zvýraznenie textúry dreva a vynikajúca  
kresba pórov

• vynikajúca chemická odolnosť

• veľmi dobrá stohovateľnosť, zvlášť odolný voči 
poškriabaniu

• vhodný pre sériové priemyselné lakovanie

• ľahko sa ošetruje

• viacvrstvový olej na povrchovú úpravu nábytku 
a parkiet

OBLASTI POUŽITIA

  
Innolux Vita-Oil bol vyvinutý na priemyselnú 
aplikáciu navaľovaním a jeho optimálne pou-
žitie je pre sériovú výrobu parketových prvkov 
alebo pre lakovanie povrchov nábytku a inte-
riérového vybavenia, ak je potrebné zachovať 
prírodný vzhľad dreva.

INNOLUX VITA-OIL MULTI

Číslo položky 2791 000107 

Balenie 10 kg

Aplikácia

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

Oblasť použitia podľa normy 
ÖNORM A 1610-12: I-IV

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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Tvrdý voskový olej Legno-Hartwachsöl pozostáva 
z prírodných obnoviteľných surovín a snúbia sa 
v ňom pozitívne vlastnosti olejov a voskov. Tento 
vysokosušinový produkt (s podielom sušiny viac ako 
97 %) je mimoriadne šetrný k životnému prostrediu. 
Na rozdiel od ostatných produktov z línie Legno stačí 
Legno-Hartwachsöl spravidla nanášať iba raz.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• obzvlášť ekologický produkt s vysokým  
podielom sušiny

• veľmi dobré zvýraznenie dreva a len v jednej vrstve

• odolný, odpudzuje  vodu a nečistoty

• odolnosť voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)

• bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3)

• deklarovaný v baubook 

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Hartwachsöl.

OBLASTI POUŽITIA

  
na bežne namáhané plochy nábytku a vnútor-
ného vybavenia: spálne a obývacie priestory, 
ako aj drevené podlahy

LEGNO-HARTWACHSÖL

Číslo položky 50821

Balenie 750 ml, 2,5 l

Aplikácia

Anrei

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

0736/2022
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

natural

produkt je deklarovaný a schválený
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natural

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 báze vody z obnoviteľných 
surovín

• certifikovaný Cradle to Cradle® Bronze (bronz)

• deklarovaný v baubook 

• 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

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

OBLASTI POUŽITIA

  
na slabo a bežne namáhané časti  
nábytku a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

LEGNO AQUA-ÖL

Číslo položky 7030 000200

Balenie 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikácia

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste ADLER Leinölfirnis.

Prírodný ľanový olej vhodný na listnaté a ihličnaté 
dreviny. Olej dobre preniká do dreva a egalizuje pod-
klad s rôznymi stupňami nasiakavosti. Vďaka tomu je 
obzvlášť odolný voči vode.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• prírodný ľanový olej s obsahom sikatív

• dobrá rýchlosť schnutia

• rýchlo preniká do dreva

• silné zvýraznenie textúry dreva

• vodoodpudivý účinok

• egalizácia podkladu rôznych stupňov nasiakavosti

OBLASTI POUŽITIA

vhodný na povrchovú úpravu nábytku a okien 
v historických objektoch, pre umeleckých vý-
tvarníkov a na úpravu vápenných farieb

ADLER LEINÖLFIRNIS ĽANOVÁ FERMEŽ

Číslo položky 95901

Balenie 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikácia

Forcher Tirol

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

DecoPaint 
konformný

produkt je deklarovaný a schválený
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natural

Vďaka kombinácii rôznych prírodných surovín sa dá 
Legno-Hartöl univerzálne použiť na listnaté a ihlič-
naté dreviny. Olej pekne zvýrazňuje drevo a pôsobí 
príjemne a prirodzene. Obzvlášť dobre preniká 
do dreva, čím zabezpečuje dobrú odolnosť povrchu 
voči vode.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• vynikajúce zvýraznenie textúry dreva

• veľmi dobrý prienik do podkladu

• vysoká transparentnosť

• dobrá odolnosť voči vode

• príjemný na dotyk

• pre priemyselné použitie

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Hartöl.

OBLASTI POUŽITIA

  
na nábytok a vnútorné vybavenie,  
obklady stien a drevené stropy

LEGNO-HARTÖL

Číslo položky 7032 000200

Balenie 200 l

Aplikácia

Forcher Tirol

Ak potrebujete v priemyselnom odvetví dosiahnuť 
prirodzené, naolejované povrchy, je Legno-Walzöl tou 
pravou voľbou. Legno-Walzöl je kombináciou oleja 
a vosku, ktorá sa spája pozitívne vlastnosti olejov 
a voskov.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• kombinácia oleja a vosku na báze prírodných 
surovín

• pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých 
a ihličnatých drevín

• vynikajúci prienik do podkladu

• veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva

• optimálna plnivosť a hladkosť povrchu

• stačí jeden nános; jednoduché leštenie

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Walzöl.

OBLASTI POUŽITIA

na bežne namáhané plochy nábytku 
a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

LEGNO-WALZÖL

Číslo položky 7005 000200 

Balenie 5 l, 22 l

Aplikácia

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM
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údržba

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste Legno-Holzbodenseife.  Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technických listoch Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl.

OBLASTI POUŽITIA

na čistenie a starostlivosť olejovaných plôch  
nábytku  vnútorného vybavenia a iných  
povrchov v interiéri

LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL
ČISTIČ & OŠETROVACÍ OLEJ

 Reiniger Pflegeöl
Číslo položky 80025  50882

Balenie 250 ml, 1 l 250 ml

Aplikácia

Sada 7029 00021001
Obsah Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 brúsne rúno
 čistiaca handrička
 pokyny pre starostlivosť

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl boli špeciálne 
vyvinuté na čistenie a údržbu olejovaných povrchov 
v interiéri. Väčšie nečistoty a mastnotu môžete od-
strániť pomocou Legno-Reiniger, ktorý je bez zápa-
chu. Legno-Reiniger je vďaka svojmu vynikajúcemu 
čistiacemu účinku vhodný aj na povrchy znečistené 
mastnotou; univerzálny Legno-Pflegeöl osvieži nao-
lejované drevené povrchy do hĺbky a rýchlo zasychá.
Pflegeöl sa jednoducho handričkou rovnomerne 
a natenko nanesie na nábytok. 

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie

• čistí a osviežuje drevené povrchy

• mierny zápach

• Legno Pflegeöl veľmi dobre preniká do povrchu

• Legno Pflegeöl je bezpečný pre styk s potravinami

Vysokokvalitný produkt Legno-Holzbodenseife sa 
používa na pravidelné čistenie a ošetrovanie ole-
jovaných, voskovaných a lúhovaných drevených 
a parketových podláh, ako aj olejovaných korkových 
a laminátových podláh v interiéri. Vďaka vysokej 
čistiacej sile odstráni nečistoty rýchlo a jednoducho. 
Ochranný koncentrát obsahuje prírodné rastlinné 
tuky, ktoré podlahu čistia a ošetrujú. Má neutrálne 
pH a antistatický účinok. Legno-Holzbodenseife 
zanecháva hodvábny matný ošetrujúci film.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie

• čistí, ošetruje a trvalo zušľachťuje drevené  
a parketové podlahy

• univerzálne použiteľný – aj pre iné naolejované 
povrchy, napríklad obklady

• elegantný matný efekt

• antistatický

OBLASTI POUŽITIA

na olejované, voskované a lúhované 
drevené a parketové podlahy, olejované 
korkové a laminátové podlahy

LEGNO-HOLZBODENSEIFE
ČISTIACI A OCHRANNÝ PROSTRIEDOK NA DREVENÉ PODLAHY

Číslo položky 7031 000210  Natur 

Balenie 1 l, 2,5 l

Aplikácia

platí pre Legno-Pflegeöl:

ODOLNÝ VOČI POTU 
A SLINÁM

BEZPEČNÝ PRE STYK 
S POTRAVINAMI
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Pomôcky na  
spracovanie a údržbunástroje

Profesionálny štetec pre rozpúšťadlové laky a lazúry. 
Tento špeciálny štetec umožňuje dosiahnuť perfektné 
nátery bez viditeľných ťahov štetca. Má veľmi jemné 
polyesterové vlákna a je odolný voči rozpúšťadlám. 

SOLVAMAXX PLUS

Šírka Číslo položky Bal.
50 mm 9612511

1 ks
100 mm 9612611

✓   pre oleje, rozpúšťadlové  
laky a lazúry

✓   perfektný náter bez  
viditeľných ťahov štetca

✓   veľmi dlhá životnosť

Vysokokvalitný valček vyrobený z mikrovlákien 
a polyesterovej zmesi s výškou vlasu 5 mm. Krátky vlas 
valčeka je vhodný na aplikáciu lakov na báze akry-
lových a alkydových živíc, PUR lakov a olejov. S opti-
málnym rozlivom farieb, neuvoľňuje vlákna, povrchy 
ostávajú hladké bez pruhov po nanášaní.

VALEC S KRÁTKYM VLASOM

Šírka Číslo položky Bal.
100 mm 9645817

10 ks
250 mm 9646017

✓  bez tvorenia pásov a stôp po valčeku
✓   obrý rozliv
✓   určený pre oleje a laky na  

vodnej a rozpúšťadlovej báze

Číslo položky Veľkosť Bal.
956800030117  veľ. 9

1 pár956800030217  veľ. 10
956800030317  veľ. 11

Profesionálne rukavice vyrobené z jemného bezšvového úpletu 
z nylonového spandexu, povrchovo upravené vrstvou nitrilovej 
mikropeny s protišmykovými výstupkami. Rukavice ponúkajú 
vysokú odolnosť voči oderu, veľmi dobrý cit pri dotyku. Sú prie-
dušné, odolné voči olejom a tukom a odpudzujú kvapaliny.

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*
✓   veľmi dobrý cit pri dotyku,  

priľnavé na hladkých povrchoch
✓  odpudzujú kvapaliny, priedušné
✓  odolné voči olejom a tukom

Držiak s rukoväťou na manuálne nanášanie oleja  
na nábytok padmi. Na držiak môžete pripevniť všetky 
pady s rozmermi 13 x 9 cm. 
Rozmery: 13x9 cm.

DRŽIAK NA PADY NA NANÁŠANIE OLEJA

Číslo položky Bal.
953200030011 1 ks

✓   držiak na pad s ergonomickou rukoväťou
✓   na ručné nanášanie oleja
✓   pre pady s rozmermi 13x9 cm

Žltý pad sa používa na pohodlné ručné zapracovanie 
oleja do dreva. Rozsah dodávky: bez držiaka.  
Rozmery: 13 x 9 cm.

PAD NA NANÁŠANIE OLEJA – ŽLTÝ

Číslo položky Bal.
953300030017 10 ks

✓   pad na ručné nanášanie oleja
✓   vhodný pre držiak 13 x 9 cm

Číslo položky Bal.
9690617 2 rolky

ČISTIACI PAPIER KATRIN BASIC 
Tieto kvalitné, univerzálne papierové utierky sú vhodné 
na čistenie a odstraňovanie nečistôt, olejov a tukov. Dvojvrst-
vový papier má výbornú saciu schopnosť, je obzvlášť odolný 
voči pretrhnutiu. Rozmery: 22 x 38 cm, návin 380 m.

✓   na odstraňovanie nečistôt,  
olejov a tukov

✓  dvojvrstvový
✓   vynikajúca sacia schopnosť  

a odolnosť voči pretrhnutiu

* Podrobné informácie o vhodných ochranných pomôckach nájdete v karte bezpečnostných údajov spracovávaného produktu.



ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
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
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ADLER.SK

Pred viac ako 85 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 a na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.


