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Povrchové úpravy okien ADLER sú založené na skúsenostiach 

a odborných znalostiach v ochrane dreva v Alpách, v extrém-

nych klimatických podmienkach. Dokonale prispôsobené 

systémy povrchových úprav na báze vody v kombinácii s použi-

tím najmodernejších technológií umožňujú najvyššiu sta-

bilitu, odolnosť a dlhodobú životnosť. Trvalo krásny vzhľad, 

jednoduchá údržba, dlhá životnosť a udržateľná kvalita vý-

razne prispievajú k ochrane životného prostredia.
2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT

ADLER POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY OKIEN

rodinný podnik 
založený v roku 1934 
fungujúci so zreteľom na budúcnosť

popredný rakúsky výrobca 
farieb, lakov a prostriedkov 
na ochranu dreva

výroba výhradne v meste 
Schwaz, Rakúsko

ročná produkcia 
21 000 ton

najmodernejší závod na výrobu 
lakov na vodnej báze v Európe

100 % klimaticky 
neutrálna výroba1

630 zamestnancov, 
z ktorých 110 pracuje 
vo výskume & vývoji

ekologické produkty, 
65 % podiel lakov na báze vody

1  Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu  

na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové 

emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam 

nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou 

uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha 

financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

Vac informácií na:

www.adler.sk/klimaticka-neutralita

Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť 

nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú 

to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod 

na laky pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.
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životné prostredie
vysoký podiel obnoviteľných surovín 

nízka ekologická stopa 

bez prísad látok nebezpečných 
pre životné prostredie 

nízky obsah VOC

zdravie & 
bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok 

zdraviu neškodné spracovanie

životnosť
dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

Najudržateľnejšie povrchové  
úpravy v línii ADLER nájdete  
pod značkou udržateľnosti green.  
Pri tom sa ADLER opiera o ciele 
trvalo udržateľného rozvoja OSN, 
ktoré spoločnosť ADLER definova-
la ako základ svojho zodpovedné-
ho správania. Všetky produkty  
sú objektívne testované a certi-
fikované podľa troch kategórií: 
životné prostredie, zdravie &  
bezpečnosť a životnosť. Iba pro-
dukty, ktoré majú pozitívne  
hodnotenie vo všetkých týchto 
oblastiach, sú označené značkou 
udržateľnosti green.

S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, 

zodpovedne a úspešne:

→   Pretože ste už dnes vybavení na neustále  

rastúce zákonné požiadavky.

→   Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje  

ekologické a udržateľné výrobky.

→   Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné  

výrobné procesy vo vašej spoločnosti.

→   Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu  

životného prostredia a klímy, a teda 

za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.

NÁROK 
NA ZAJTRAJŠOK
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Drevina

Trieda  
odolnosti

podľa  
DIN EN 350-2

Možný 
výron 
živice

Nebezpečenstvo 
sfarbenia
vplyvom  

extraktívnych 
látok v dreve

LAZÚRO-

VACIA 

PÚ

KRYCIA 

PÚ

VYSOKO 
TRANSPA-
RENTNÁ 

PÚ

PÚ

 NA BÁZE 

OLEJA

LAZÚROVACIA 

PÚ NA  

DREVO- 

HLINÍK

smrek 4 x 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2 5, 6, 7, 8

borovica 3 – 4 xx x 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2 5, 6, 7, 8

smrekovec 3 – 4 xx x 2, 4 2, 3 2 1, 2 6, 8

oregon* 3 xx 1, 2, 3 2, 3 1 1, 2 6, 8

hemlok 4 x 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2 5, 6, 7, 8

dub* 2 – 3 xx 2, 4 2, 3 2 2 6, 8

meranti* 2 – 4 x 2, 4 1, 2, 3 - - 6, 8

mahagón* 2 xx 2, 4 2, 3 - - 6, 8

accoya* 1 x 1, 2, 3 2, 3 - - 6, 8

xx = pravdepodobne   |  x = možno

* V prípade použitia certifikovaných, odolných drevín a vhodnej konštrukčnej ochrany (trieda použitia 3.1 a 2) môže byť podľa normy DIN 68800 

v prípade požiadavky upustené od chemickej ochrany dreva. V tomto prípade bude Aquawood Primo nahradený Aquawood Primo TG.

SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie 

uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

Druh povrchovej úpravy Produkty Špeciálne vlastnosti
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lazúrovacia PÚ 1

Aquawood Primo A3 – A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Finatop 40, príp.
Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60

optimálna ochrana vďaka flutova-
niu s Aquawood Intermedio  
s „ošetrením celého povrchu“

lazúrovacia PÚ 2
Aquawood Primo A3 – A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60

najlepší vzhľad u ihličnatých  
drevín bohatých na živicu,  
najlepšia plnivosť u hlboko  
pórovitých drevín

lazúrovacia PÚ 3
Aquawood Primo A3 – A6
Aquawood Diamond Sealer L 
Aquawood Diamond Top L

prémiová ochrana voči poveter-
nosti vďaka 2K technológii, vynika-
júca priľnavosť za mokra a tvrdosť, 
ako aj chemická odolnosť

lazúrovacia PÚ 4

Aquawood Primo A3 – A6
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Top L

pre listnaté dreviny zabezpečuje 
tú najlepšiu ochranu  
proti poveternosti a pekné  
vykreslenie pórov
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vysoko 
transparentná PÚ 1

Aquawood Ligno+ Base
Aquawood Ligno+ Sealer
Aquawood Ligno+ Top M

vysoká UV ochrana vďaka  
ochranným prostriedkom  
na báze nano-technológie

vysoko 
transparentná PÚ 2

Aquawood Ligno+ Base
Aquawood Ligno+ Sealer
Aquawood Ligno+ Sealer SQ
Aquawood Ligno+ Top M

vysoká UV ochrana vďaka  
ochranným prostriedkom na báze 
nano-technológie, najlepší vzhľad 
na ihličnatých drevinách boha-
tých na živicu

O
LE

JA

PÚ na báze oleja 1
Aquawood Primo A1 – A6
2 x Aquawood Lärchenöl TQ

tenkovrstvové,  
prirodzené povrchy
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krycia PÚ 1

Aquawood Primo A2 Biely
Aquawood Intercare FlowQ
Aquawood Covatop XT 20, príp. 
Aquawood Covapro 20 | 40

optimálna ochrana vďaka flutova-
niu s Aquawood Intercare FlowQ
s „ošetrením celého povrchu“

krycia PÚ 2

Aquawood Primo A2 Biely
Aquawood Intercare ISO, príp.  
Aquawood Intercare SQ
Aquawood Covatop XT 20, príp. 
Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

izolácia živice a extraktívnych 
látok dreva, vysoká plnivosť

krycia PÚ 3
Aquawood Primo A2 Biely
Aquawood Diamond Sealer D 
Aquawood Diamond Top D 

prémiová ochrana voči poveter-
nosti a UV žiareniu vďaka  
2K technológii, vynikajúca odol-
nosť voči krémom a tukom

Druh povrchovej úpravy Produkty Špeciálne vlastnosti
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lazúrovacia PÚ 5
Aquawood Primo A1 – A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Natureffekt

odolné, hlboko matné,  
prirodzené povrchy

lazúrovacia PÚ 6
Aquawood Primo A1 – A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Natureffekt

špeciálne na hlboko pórovité  
dreviny a dreviny s vysokým  
obsahom živice

lazúrovacia PÚ 7
Aquawood Primo A1 – A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Nativa

povrchy vyzerajú ako  
neošetrené, hlboko matné

lazúrovacia PÚ 8
Aquawood Primo A1 – A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Nativa

špeciálne na hlboko pórovité  
dreviny a dreviny s vysokým  
obsahom živice

O
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PÚ na báze oleja 2
Aquawood Primo A1 – A6
Aquawood Intermedio DQ/FlowQ
Aquawood Lärchenöl SQ

matné, prirodzene  
pôsobiace povrchy

Systém ADLER|MIX ponúka ešte väčšiu rozmanitosť farebných odtieňov. 

Označené výrobky je možné individuálne tónovať.



98

©
  F

EN
ST

ER
 M

ER
SC

H

IMPREGNÁCIE

STABILIZÁCIA 
LIGNÍNU 1

ŠPIČKOVÁ 
ABSORPCIA UV 

ŽIARENIA 1

PROMÓTOR 
MOKREJ 

PRIĽNAVOSTI 1

VODOODPUDIVÝ 
EFEKT 2 POHLCOVAČE 

RADIKÁLOV 2

ZABRAŇUJE 
ZNEČISTENIU 2

ODRÁŽANIE 
INFRAČERVENÉHO 

ŽIARENIA 3

ČISTIACI EFEKT 
SUPER-CLEAN 3

CERTIFIKOVANÁ 
OCHRANA DREVA 1

PRIEDUŠNÁ 2

ODOLNOSŤ VOČI 
DREVOKAZNÝM 

HUBÁM 3

OCHRANA PRED 
POVETERNOSŤOU 3

V
R

C
H

N
Á

 V
R

S
T

V
A

M
E

D
Z

IV
R

S
T

V
A

IM
P

R
E

G
N

Á
C

IA

zabraňuje strate 
priľnavosti pri 

vlhkých podmien-
kach

1

zabraňuje akumu-
lácii a absorpcii 

vody

2

3
chráni pred mechanic-

kými poškodeniami 
v dôsledku krupobitia, 

dažďa, snehu

chráni drevo pred 
zmenou odtieňa alebo 

stratou sýtosti farby

1

chráni pred skrehnutím 
skladby povrchovej 

úpravy

2

3
chráni proti  

prehrievaniu povrcho-
vej úpravy aj podkla-

dového materiálu

zabraňuje  
rozkladu lignínu

1

izoluje extraktívne 
látky a živice dreva

2

3
znižuje priľnavosť 

prachu a nečistôt

chráni optimálnou  
mierou pred zamodraním 
a drevokaznými hubami

1

stará sa o efektívnu 
priedušnosť

2

3
chráni pred napad-

nutím plesňami

VODA OHEŇ ZEM VZDUCH

INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA OCHRANY
V 3-KROKOVEJ SKLADBE POVRCHOVEJ ÚPRAVY
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AQUAWOOD PRIMO A1 – A6 AQUAWOOD PRIMO TG AQUAWOOD PRIMO TG WF

Máčacia impregnácia Aquawood Primo je certifikova-

ný a schválený produkt na ochranu dreva a poskytuje 

najlepšiu ochranu proti zamodraniu a drevokazným 

hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3.  

Zafarbenie je dosiahnuté prostredníctvom vysokokva-

litných, transparentných pigmentov oxidu železa,  

ktoré zároveň prispievajú k ochrane celkovej štruktúry 

pred UV žiarením. Impregnácia spoľahlivo egalizuje 

nasiakavosť dreviny, čo je obzvlášť dôležité pri ihlična-

tých drevinách. Vďaka stabilizácii lignínu je drevo trvalo 

chránené pred vplyvmi životného prostredia a život-

nosť okna je výrazne zvýšená.

 + dokonalá priľnavosť za mokra

 + veľmi dobré egalizačné schopnosti a UV ochrana

 + optimalizovaná stekavosť

 + bez propikonazolu

Aquawood Primo A1 – A6 boduje vďaka chemickej 

ochrane dreva, optimálnej egalizácii nasiakavosti 

dreviny, dokonalej ochrane proti UV žiareniu  

a veľmi dobrej priľnavosti za mokra.

Číslo produktu

Báza W30  5451 000030

Báza W40  5451 000040

Bezfarebný  5451 000200

Biely  5452 050000

Balenie  4 l | 22 l | 120 l

Pri tejto máčacej impregnácii je dosiahnutá  

obzvlášť dobrá stekavosť a súčasne dobrá schopnosť 

prieniku vďaka perfektne skoordinovaným veľkostiam 

nanočastíc. Je vhodná obzvlášť na listnaté dreviny, 

ako napr. dub, alebo na ihličnaté dreviny s vysokým 

obsahom živice. Vďaka účinným biocídom táto povr-

chová úprava chráni pred zamodraním a napadnutím 

drevokaznými hubami. Farebné odtiene sú dosiahnuté 

prídavkom vysokokvalitných pigmentov oxidov železa, 

ktoré zároveň prispievajú k UV ochrane. 

 + vynikajúca stekavosť

 + výborná schopnosť nasiakania do dreva vďaka 

technológii polymérov

 + obzvlášť vhodný na menej nasiakavé dreviny

 + dokonalá priľnavosť za mokra

Aquawood Primo TG ponúka vynikajúcu stekavosť  

a je obzvlášť vhodný na menej nasiakavé druhy  

drevín, ako napr. dub alebo meranti.

Číslo produktu  

Báza W30 5461 000030

Báza W40 5461 000040

Balenie  4 l | 22 l | 120 l

Vodouriediteľná máčacia impregnácia sa vyznaču-

je veľmi dobrou stekavosťou na tvrdých a mäkkých 

drevinách, a je preto ideálna na listnaté dreviny, ako je 

dub, alebo ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice. 

Obsahuje účinné látky na ochranu dreva pred UV 

žiarením a na stabilizáciu drevnej zložky lignín.  

Máčacia impregnácia (TG) bez obsahu účinných látok 

na chemickú ochranu dreva (WF) je vyrobená bez prida-

nia biocídnych látok na ochranu proti zamodraniu  

a drevokazným hubám.

 + vynikajúca stekavosť

 + obzvlášť vhodný na menej nasiakavé dreviny

 + dokonalá priľnavosť za mokra

 + bez obsahu účinných biocídnych látok

Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné  

biocídne látky a je obzvlášť vhodný na listnaté  

dreviny, ako je dub, alebo ihličnaté dreviny  

s vysokým obsahom živice.

Číslo produktu

Báza W30 5462 000030

Báza W40 5462 000040

Balenie  4 l | 22 l | 120 l

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo A1 – A6 a Aquawood Primo A1 H/A.

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Aby prirodzenosť a sviežosť ihličnatých drevín zosta-

la zachovaná po dlhý čas, táto impregnácia aktívne 

preniká do bunkovej štruktúry dreva a stabilizuje 

drevnú zložku lignín. Navyše, impregnácia zabezpeču-

je chemickú ochranu dreva proti zamodraniu a dre-

vokazným hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 

68800-3. Optimalizovaná kvalita tiež boduje svojou 

priľnavosťou za mokra.

 + zachováva prirodzený vzhľad ihličnatého dreva

 + stabilizuje drevnú zložku lignín

 + aktívne zasahuje do bunkovej štruktúry dreva

 + optimalizovaná stekavosť

 + bez propikonazolu

Aquawood Primo A1 H/A je najlepší spôsob,  

ako chrániť moderné drevo-hliníkové okná  

a dlhodobo zachovať ich prirodzenosť.

Číslo produktu  5451 065979

Balenie  5 l | 25 l | 100 l

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo TG a Aquawood Primo TG WF.

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.
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AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Vďaka aplikácii máčaním alebo flutovaním môže táto 

medzivrstva preniknúť do všetkých častí okenného 

profilu, vrátane konštrukčných spojov a otvorov. Tým 

sa zabráni prenikaniu akejkoľvek vlhkosti do dreva. 

Vďaka vysokému obsahu sušiny dokonale naplní aj 

miesta vo V-spojoch a rohových spojoch. 

 + ošetrenie celého povrchu

 + optimálna ochrana proti vlhkosti

 + zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích  

impregnácií

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvlášť  

účinne bráni akémukoľvek prenikaniu vlhkosti  

do dreva a zabezpečuje kvalitné ošetrenie celého 

povrchu okna.

Číslo produktu

AQW Intermedio DQ  5706 000200

AQW Intermedio DQ WF  5719 000200

Balenie 25 kg | 120 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intermedio DQ, DQ WF a Aquawood Intermedio FlowQ.

MEDZI-
VRSTVY

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Vodouriediteľná bezfarebná medzivrstva presvedčí 

vynikajúcim ošetrením celého povrchu s optimálnou 

ochranou proti vlhkosti. Zabezpečuje optimálnu odol-

nosť voči poveternostným vplyvom a zároveň vysokú 

transparentnosť. Krátke časy schnutia, veľmi dobrá 

stekavosť a vysoká nelepivosť po zaschnutí umožňujú 

efektívne spracovanie. Aquawood Intermedio FlowQ 

zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impreg-

nácií, vedie k veľmi dobrému zmáčaniu pórov listna-

tých drevín a vysokej plnivosti.

 + vynikajúce ošetrenie celého povrchu

 + dokonalá ochrana proti vlhkosti

 + vynikajúce zmáčanie pórov

 + zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích  

impregnácií

Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajúcim 

zmáčaním pórov, dokonalou ochranou proti vlhkosti 

a dlhšou životnosťou. 

Číslo produktu  5721 000200

Balenie  25 kg | 120 kg

značka udržateľnosti green pre
AQW Intermedio DQ WF  
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AQUAWOOD INTERCARE ISO

Pri krycích povrchových úpravách drevených okien 

táto medzivrstva zabezpečuje tú najlepšiu izoláciu, 

vysokú trvalú elasticitu a dobrú plnivosť. Vďaka  

nízkemu obsahu organických rozpúšťadiel a tomu,  

že neobsahuje biocídy, je tento produkt obzvlášť  

šetrný k životnému prostrediu.

 + vysoká plnivosť

 + vynikajúci izolačný účinok extraktívnych  

látok obsiahnutých v dreve

 + vysoká trvalá elasticita

Aquawood Intercare ISO boduje zvlášť vysokou  

plnivosťou a dobrými izolačnými vlastnosťami.  

To znamená, že vaše drevené okná s krycou  

povrchovou úpravou získajú perfektný povrch –  

a to na dlhé obdobie.

Číslo produktu  5503 050000

Balenie  6 kg | 32 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Táto dvojzložková medzivrstva ponúka vynikajúcu 

ochranu proti absorpcii vody a zároveň zachováva vyso-

kú priepustnosť vodných pár. Keď je podklad nasýtený, 

dokonca ponúka o 100 % lepšiu priľnavosť za mokra ako 

bežné povrchové úpravy. Zvlášť odporúčaná na expono-

vané povrchy, ako sú napríklad okenice.

 + najlepšia ochrana voči poveternosti

 + vynikajúca izolácia

 + extrémne dlhá životnosť

S Aquawood Intermedio Isogrip má povrchová  

úprava vašich okien dvakrát lepšiu priľnavosť  

za mokra, ako je obvyklé.

Číslo produktu  5714 000200

Balenie  4 kg | 22 kg

Pomer miešania   

100 hmotnostných dielov  

AQW Intermedio Isogrip    5714 000200

7 hmotnostných dielov 

ADLER Aqua-PUR-Härter  82220

alebo 

ADLER Aqua-Hardener PRO  8249 000210

AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tento biely striekací plnič, ktorý vyniká výbornou 

brúsiteľnosťou a krátkym časom schnutia, je optimál-

nym riešením pre priemyselných výrobcov okien. Jeho 

silnými stránkami sú najlepšia odolnosť voči pove-

ternostným vplyvom, veľmi dobrý rozliv a stálosť, ako 

aj vysoká plnivosť a vysoká výdatnosť. Tento striekací 

plnič má schopnosť izolovať extraktívne látky v dreve, 

a tým zabezpečuje nemenný vzhľad na mnoho rokov.

 + výborná brúsiteľnosť

 + optimálne izoluje extraktívne látky obsiahnuté  

v dreve

 + veľmi dobrá ochrana voči vode

 + vysoká plnivosť

Špeciálne navrhnutý pre rýchle priemyselné spra-

covanie okien: rýchle schnutie a vynikajúca brúsi-

teľnosť sú vlastnosti, vďaka ktorým je Aquawood 

Intercare SQ najlepším vo svojej kategórii.

Číslo produktu  5522 050000

Balenie  5 kg | 25 kg | 120 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intermedio ISO a Aquawood Intermedio ISOGRIP. Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intercare ISO a Aquawood Intercare SQ.

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Táto medzivrstva zaručuje perfektný vzhľad a vysokú 

plnivosť, dokonca aj pri drevinách bohatých na živicu 

ako smrekovec alebo pri hlboko pórovitých drevinách 

ako dub. Vďaka pridanej izolačnej schopnosti sa môže 

aplikovať striekaním na všetky dreviny pri lazúrovacej 

povrchovej úprave. 

 + ideálne riešenie pre medzivrstvu  

nanášanú striekaním

 + izoluje extraktívne látky obsiahnuté v dreve

 + môže sa používať na všetky druhy drevín

Aquawood Intermedio ISO je vďaka svojej bezfareb-

nosti vhodný pre všetky druhy lazúrovacích povrcho-

vých úprav a preukázateľne zvyšuje kvalitu celkovej 

skladby povrchovej úpravy.

Číslo produktu  5705 000200

Balenie  5 kg | 25 kg | 120 kg
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SAMOREGENERAČNÁ SH-TECHNOLÓGIA 
(SELF-HEALING-TECHNOLOGY)

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intercare FlowQ a Aquawood Intercare SH.

Krupobitie spôsobí menšie poškodenie

na povrchovej úprave okien.

Aquawood InterCare SH obsahuje mikrokapsuly,  

ktoré vplyvom tohto mechanického 

 zaťaženia prasknú.

Z kapsuly vytečie tvrdnúca tekutina,  

ktorá vyplní poškodené miesto.

Povrch je uzatvorený trvalým  

filmom, a je teda chránený  

pred poveternosťou.
PATENTOVANÁ 

SVETOVÁ 
NOVINKA

AQUAWOOD INTERCARE SH

Aby drevené okno ešte malo ešte dlhšiu životnosť, 

inovatívna samoregeneračná technológia ADLER je 

tým správnym riešením. Jedinečná samoregenerač-

ná schopnosť povrchu sa dosahuje prostredníctvom 

špeciálnych mikrokapsúl. Ak sa povrch laku poškodí, 

napríklad škrabancom alebo krupobitím, kapsuly 

prasknú, vytečie priehľadná tvrdnúca tekutina,  

ktorá povrch v mieste poškodenia uzavrie. Mechanické 

poškodenie síce zostáva viditeľné, avšak povrch dreva 

ostáva vďaka ochrannému filmu spoľahlivo chránený. 

Odlupujúce sa miesta, tvorba pľuzgierov alebo výron 

extraktívnych látok odteraz patria minulosti.  

Aquawood Intercare SH ponúka unikátne riešenie  

so skutočnou pridanou hodnotou pre výrobcov  

okien a ich zákazníkov.

 + prvá medzivrstva na drevené okná na svete 

so schopnosťou samoregenerácie

 + nie je potrebné žiadne medzibrúsenie

 + veľmi dobrá trvalá elasticita a plnivosť

Aquawood InterCare SH je prvou high-tech medzi-

vrstvou, ktorá umožňuje oknám „vyliečiť sa“.

Číslo produktu  5515 050000

Balenie  25 kg | 120 kg

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Táto biela základná vrstva a medzivrstva pri krycích 

skladbách povrchovej úpravy zaisťuje veľmi dobrú 

izoláciu, plnivosť a výbornú stohovateľnosť, nele-

pivosť po zaschnutí. V systéme s vrchnou vrstvou 

Aquawood Covapro alebo Aquawood Covatop Inter-

care FlowQ výrazne zlepšuje odolnosť voči poveter-

nostným vplyvom vďaka optimálnej ochrane proti 

vlhkosti. Vodouriediteľný systém povrchovej úpravy 

zabezpečuje vynikajúce zmáčanie pórov a prináša 

tak dokonalý výsledok aj pri oknách a vchodových 

dverách z dreva hrubo pórovitých drevín, ako je  

napr. meranti. 

 + výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí

 + veľmi dobrá izolácia a plnivosť 

 + malé zdvíhanie drevných vlákien

 + odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka 

optimálnej ochrane proti vlhkosti

 + vynikajúce zmáčanie pórov pri meranti

Aquawood Intercare FlowQ v skladbe povrchovej 

úpravy zaujme veľmi dobrou izoláciou, plnivosťou 

a zmáčaním pórov.

Číslo produktu  5521 050000

Balenie  25 kg | 150 kg
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Táto priedušná hrubovrstvová lazúra zaisťuje elegantný 

vzhľad dreva a zároveň najlepšiu odolnosť voči poveter-

nostným vplyvom. Extrémne rýchlo dosahuje odolnosť 

voči vode (nevytvára biele fľaky), je úplne vodoodpudivá 

a svoje konečné vlastnosti dosahuje o 30 % rýchlejšie. 

 + extrémne rýchle nadobudnutie vodoodolnosti

 + dobrá brilantnosť a plnivosť

 + vysoká mechanická odolnosť

Aquawood Finapro zaručuje udržateľnú a trvalú 

ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Číslo produktu 

Aquawood Finapro 15 

Báza W30  5187 000030

Aquawood Finapro 20 

Báza W30  5101 000030

Biely  5101 063642

Aquawood Finapro 40 

Báza W30  5135 000030

Aquawood Finapro 60

Báza W30  5176 000030

Balenie  5 kg | 20 kg  

 Štandardné farebné odtiene: 25 kg | 120 kg

Transparentná, hodvábne lesklá vrchná vrstva na báze 

vody je vďaka inovatívnym mechanizmom ochrany 

proti UV žiareniu mimoriadne odolná voči poveternost-

ným vplyvom. V kombinácii s rýchlo nadobudnutou 

a vynikajúcou odolnosťou voči vode výrazne predlžuje 

životnosť drevených okien a vchodových dverí. Vďaka 

Aquawood Finatop 40 hotový povrch presvedčí maxi-

málnou transparentnosťou a brilantnosťou v kombiná-

cii so zlepšenou tvrdosťou a optimalizovanou ochranou 

voči mechanickému poškodeniu.  Táto vysokokvalitná 

hrubovrstvová lazúra je vyrobená bez aktívnych biocíd-

nych látok a je priedušná.

 + dokonalá ochrana voči poveternosti a UV ochrana

 + rýchlo nadobudnutá a vynikajúca odolnosť voči vode

 + výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí 

a vylepšená tvrdosť povrchu

 + bez aktívnych biocídnych zložiek a je priedušná

 + vysoký stupeň transparentnosti

Aquawood Finatop 40 zaujme vynikajúcou  

odolnosťou proti poveternostným vplyvom  

a ochranou voči vode a poskytuje mimoriadne  

odolné a vysoko transparentné povrchy. 

Číslo produktu 

Báza W30 5140 000030

Balenie  5 kg | 25 kg | 120 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60 a Aquawood Finatop 40.

AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60 AQUAWOOD FINATOP 40

VRCHNÉ
VRSTVY
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Táto hrubovrstvová lazúra vytvára na vašich dreve-

ných oknách neobyčajné kovové efekty – a urobí to  

v overenom štandardnom systéme povrchovej 

úpravy. Špeciálne pigmenty zabezpečujú trblietavé 

kovové odtiene a zvyšujú životnosť vďaka silnejšie-

mu odrážaniu UV žiarenia. Produkt sa môže výborne 

kombinovať s metalickými lazúrami Lignovit Platin, 

aby sa dosiahol jednotný dizajn fasády. 

 + overený štandardný systém povrchovej úpravy

 + trblietavé metalické pigmenty

 + perfektný doplnok k systému povrchovej úpravy 

ADLER Platinum

Aquawood Finapro Carat dodáva vašim  

dreveným oknám metalický vzhľad.

Číslo produktu 

Achatgrau (achátová sivá) 5108 060235

Altgrau (stará sivá)   5108 060236

Topasgrau (topásová sivá) 5108 060237

Balenie  5 kg | 20 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Finapro Carat.

AQUAWOOD FINAPRO CARAT
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Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Ligno+ Top M.

Táto vysoko transparentná vrchná vrstva zabezpečuje

aktívnu UV ochranu pri zachovaní prirodzeného vzhľa-

du a vynikajúcej transparentnosti. Revolučná tech-

nológia perfektne chráni drevo a matný stupeň lesku 

zároveň zachováva prirodzený vzhľad. 

 + UV ochrana s dlhou trvácnosťou a odolnosťou

 + vynikajúca transparentnosť a prirodzený vzhľad

 + elegantný matný povrch

Aquawood Ligno+ Top M poskytuje matný stupeň 

lesku, ktorý perfektne chráni drevo a zároveň zachová-

va krásny prirodzený vzhľad.

Číslo produktu 

Natur (prírodný)   5192 000200

Lärche natur (smrekovec prírodný) 5192 055666

Eiche natur (dub prírodný)  5192 055667

Balenie  5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Táto impregnácia dreva je perfektným základom  

pre vysoko transparentnú povrchovú úpravu dreve-

ných okien. Aktívne preniká do bunkovej štruktúry

dreva, zatiaľ čo vysokokvalitné suroviny stabilizujú 

dôležitú drevnú zložku lignín. Tým je „nosná kostra“ 

dreva chránená pred nepriaznivými vplyvmi okolia 

a kompaktnosť drevných buniek je trvalo zachovaná.

 + chemická ochrana dreva podľa ÖNORM B 3803 

alebo DIN 68800-3

 + vhodná na aplikáciu máčaním a flutovaním

Aquawood Ligno+ Base aktívne preniká  

do bunkovej štruktúry dreva, a tak zachováva  

jeho prirodzený odtieň.

Číslo produktu 

Farblos (bezfarebný) 57960

Eiche Natur (dub prírodný) 57961

Balenie  5 l | 25 l | 120 l

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Ligno+ Base alebo Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+ Sealer SQ.

AQUAWOOD LIGNO+ BASE AQUAWOOD LIGNO+ SEALER 
AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Ideálna medzivrstva pre vysokokvalitnú a vysoko 

transparentnú povrchovú úpravu prostredníctvom 

ochrany okenných profilov po celom povrchu. Izoluje 

okno ako druhá koža, čo zabraňuje prenikaniu vlh-

kosti. Máčacia kvalita zaručuje súvislé uzavretie 

ochrannej vrstvy. Striekacia kvalita (Aquawood Ligno+ 

Sealer SQ) umožňuje dosiahnuť plnivé povrchy aj 

na veľmi živičnatých a pórovitých drevinách.

 + vynikajúca ochrana voči vode

 + súvislá izolačná vrstva

 + výborná stekavosť a brúsiteľnosť

 + dokonalá izolácia veľmi živičnatých drevín (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer zvyšuje životnosť dreve-

ných okien vďaka izolácii celého povrchu. Striekacia 

kvalita umožní dosiahnuť plnivé povrchy aj na veľmi 

živičnatých a pórovitých drevinách.

Číslo produktu 

Aquawood Ligno+ Sealer  59110

Balenie    5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ  59114

Balenie    5 kg | 25 kg

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.
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AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Vodouriediteľná pigmentovaná vrchná vrstva poskytuje 

vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom a trva-

lú elasticitu. Aquawood Covapro navyše vyniká výbornou 

stohovateľnosťou, nelepivosťou po zaschnutí, veľmi vyso-

kou rázovou pevnosťou a rýchlo nadobudnutou odolnos-

ťou voči vode.  Vďaka dobrej stabilite na zvislých plochách  

s optimálnym rozlivom a krátkym časom schnutia je mož-

né produkt spracovávať obzvlášť efektívne. Hotový povrch 

vyzerá veľmi prirodzene a je tiež príjemný na dotyk.  

 + prirodzený povrch, príjemná haptika

 + k dispozícii v matnom, hodvábne lesklom a lesklom 

prevedení

 + vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom

 + rýchlo nadobudnutá a vynikajúca odolnosť voči vode

Aquawood Covapro zaručuje počas mnohých rokov do-

konalé povrchy vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči 

poveternostným vplyvom a trvalej elasticite. 

Číslo produktu

Aquawood Covapro 20 (matný)

W10 Biely, tónovateľný  5023 000010 

Báza W30 5023 000030

Aquawood Covapro 40 (hodvábne lesklý) 

W10 Biely, tónovateľný 5029 000010

Báza W30  5029 000030

Aquawood Covapro 60 (lesklý)

W10 Biely, tónovateľný 5027 000010

Báza W30  5027 000030

Balenie  5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg

AQUAWOOD COVATOP XT 20

Dokonca aj v extrémnych podmienkach táto vrchná 

striekacia vrstva plní to, čo sľubuje. Vďaka vysokej 

odolnosti voči absorpcii vody zvládne vysokú vlhkosť 

v interiéri, nepriaznivé poveternostné podmienky 

a konštrukčne menej chránené povrchy. Zároveň  

táto povrchová úprava zabezpečuje  vysokú odolnosť 

voči alkáliám, a tak poskytuje optimálnu ochranu 

proti omietke alebo poteru.

 + veľmi nízka absorpcia vody

 + optimálny rozliv s vysokou stálosťou

 + vysoká elasticita filmu

 + tónovateľný vo všetkých RAL a NCS odtieňoch

Vďaka jedinečnej kombinácii vynikajúcej  

ochrany voči vode a elasticite zaručuje  

Aquawood Covatop XT 20 tú najlepšiu odolnosť  

voči poveternostným vplyvom.

Číslo produktu

W10 Biely, tónovateľný (matný) 5020 000010

Báza W30 (matný)   5020 000030

Balenie  5 kg | 10 kg | 20 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Covapro 20 | 40 | 60 a Aquawood Covatop XT 20.

KRYCIE
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Trvanlivá 2-zložková vrchná vrstva Aquawood Diamond 

Top vytvára drevené okná na večnosť. Vďaka vynikajúcej 

ochrane voči poveternosti a odolnosti voči UV žiareniu, 

extrémnej odolnosti voči poškriabaniu, výbornej stohova-

teľnosti, nelepivosti po zaschnutí a vynikajúcej chemickej 

odolnosti je zabezpečená tá najlepšia ochrana pre  

prémiové okná. Napriek vysokej tvrdosti je povrchová 

úprava extrémne elastická, čo zabraňuje jej poškodeniu. 

Predĺžená doba spracovateľnosti s inovatívnym tužidlom 

Aqua-Hardener PRO bez obsahu izokyanátov; možnosť 

spracovávať počas celého pracovného dňa.

 + výborná ochrana proti poveternosti a UV žiareniu

 + dokonalá odolnosť voči krémom a tukom

 + výborná stohovateľnosť po zaschnutí, efektívne spracovanie

 + veľmi dobré vykreslenie pórov

 + veľmi vysoká mechanická zaťažiteľnosť

Aquawood Diamond Top zaujme vynikajúcou  

odolnosťou voči poveternostným vplyvom  

a odolnosťou voči poškriabaniu.

Číslo produktu

Aquawood Diamond Top L 

Báza W40 5196 000040

Aquawood Diamond Top D

W10 Biely, tónovateľný   5090 000010

Báza W30    5090 000030

Balenie  20 kg

Tužidlo  ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210

AQUAWOOD DIAMOND TOPAQUAWOOD DIAMOND SEALER

Dvojzložková medzivrstva Aquawood Diamond Sealer 

je optimálnou prípravou pre okná s vysokou kvalitou 

pre následnú povrchovú úpravu s Aquawood Diamond 

Top. Charakteristickými vlastnosťami tohto produktu je 

úspora materiálu, veľmi dobré zmáčanie pórov, vyni-

kajúca priľnavosť za mokra a optimálny izolačný efekt. 

Vynikajúca ochrana proti UV žiareniu výrazne prispieva 

k vysokej odolnosti celkovej skladby povrchovej úpravy. 

 + vynikajúca ochrana proti UV žiareniu

 + vynikajúca priľnavosť za mokra

 + veľmi dobré vykreslenie pórov

Aquawood Diamond Sealer ponúka vynikajúcu 

ochranu proti UV žiareniu a vyznačuje sa veľmi 

dobrým vykreslením pórov, izolačným účinkom  

a vynikajúcou priľnavosťou za mokra.

Číslo produktu

Aquawood Diamond Sealer L 

Bezfarebný 5723 000200

Aquawood Diamond Sealer D 

Biely  5520 050000

Balenie  20 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Diamond Sealer a Aquawood Diamond Top.

Výnimočná povrchová úprava z produktovej línie ADLER Aquawood Diamond dokonale  

chráni 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 výborná odolnosť voči krémom a tukom

 veľmi vysoká priľnavosť za mokra

 vysoká odolnosť voči poškriabaniu a súčasne mimoriadne dobrá trvalá elasticita

 dokonalá ochrana voči vode

 výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí

 žiadne žltnutie

 predĺžená doba spracovateľnosti s Aqua-Hardener PRO – spracovateľné celý pracovný deň

 neobsahuje zmäkčovadlá, ťažké kovy ani formaldehyd

AQUAWOOD DIAMOND

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKIEN NAJVYŠŠEJ KVALITY
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Tento olej dodáva povrchom z ihličnatých drevín  

ušľachtilý hodvábny lesk a prirodzené zvýraznenie  

textúry dreva. Striekacia kvalita je ideálne navrhnutá 

pre priemyselnú výrobu drevo-hliníkových okien.  

Máčacia kvalita obsahuje oleje, ktoré dobre prenikajú 

do dreva, odpudzujú vodu a povrchová úprava  

následne rovnomerne zvetráva bez odlupovania. 

 + jediný olej v striekacej kvalite pre priemyselné  

použitie

 + produkt v máčacej kvalite je určený na drevené 

okná, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom

 + extrémne krátky čas sušenia

Aquawood Lärchenöl presvedčí každého milovníka 

dreva prirodzeným zvýraznením textúry a ušľachtilým 

vzhľadom.

Na drevo-hliníkové konštrukcie

Aquawood Lärchenöl SQ  Bezfarebný 53180

Balenie  5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ  Báza W30 53173

Balenie  4 kg | 22 kg

Na okná vystavené poveternosti

Aquawood Lärchenöl TQ  Bezfarebný 53179

Balenie  25 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Natureffekt.

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Táto hrubovrstvová lazúra, špeciálne vyvinutá 

pre drevo-hliníkové okná z ihličnatých drevín, obsa-

huje ochranné UV filtre, ktoré zachovávajú nena-

podobiteľnú krásu dreva v jeho prirodzenom stave. 

Matná elegancia povrchu je tiež charakterizovaná 

väčšou tvrdosťou, a tým sa vyznačuje aj vyššou me-

chanickou odolnosťou v porovnaní so štandardnými 

hrubovrstvovými lazúrami.

 + matná a elegantná

 + zvýšená mechanická odolnosť

 + výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí 

a chemická odolnosť

 + certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Bronze 

(bronzová certifikácia)

Aquawood Natureffekt dodá vášmu obytnému  

priestoru prirodzenú eleganciu.

Číslo produktu

Farebné odtiene Bezfarebný 53700

 Stockholm 53950

 Berlin 53954

 London 53955

 Paris 53956

 Lissabon 53957

 Barcelona 53958

Balenie  5 kg | 25 kg

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Táto vrchná vrstva zvýrazňuje prirodzený vzhľad  

dreva a jeho príjemnú haptiku ako nikdy predtým.  

Hoci povrch vyzerá ako nelakovaný, je odolný voči  

svetlu a má výbornú chemickú odolnosť. Zvýrazňuje 

kresbu tmavého dreva a svojím matným vzhľadom  

je ideálnou voľbou pre milovníkov dreva a jeho  

prirodzeného vzhľadu. 

 + originálny vzhľad dreva a príjemný ohmat

 + vynikajúca transparentnosť povrchu

 + hlboký mat

Aquawood Nativa na dreve ani nevidíte,  

ani necítite, ale zabezpečuje vašim  

drevo-hliníkovým oknám perfektnú ochranu.

Číslo produktu

Báza  Bezfarebný, tónovateľný    5195 000220

Farebné odtiene  Córdoba 5195 060274

 Málaga 5195 060275

 Sevilla 5195 060277

 Marbella 5195 060281

Balenie  5 kg | 20 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Nativa a Aquawood Lärchenöl.

AQUAWOOD NATIVA



3130

AQUAWOOD 
NATUREFFEKT



ŠPECIÁLNE PRODUKTY ÚDRŽBA

3332

Systémová starostlivosť na okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

Čistenie a starostlivosť nikdy neboli také jednoduché! 

Vďaka novej sade WinDoor Care-Set od spoločnosti ADLER 

môžete oživiť okná, dvere, ako aj záhradný nábytok s lazú-

rovacou alebo krycou povrchovou úpravou, aj s rôznymi 

stupňami matu/lesku. Aj na matných povrchoch dosahu-

je WinDoor Care-Set perfektné výsledky a zachováva ich 

matný vzhľad. Aplikácia jeden- až dvakrát ročne predlžuje 

životnosť povrchovej úpravy. Vďaka aktívnym čistiacim 

a ošetrovacím látkam odpudzuje vodu, olej a nečistoty 

a uzatvára mikrotrhliny a póry na povrchu. Okrem toho 

je možné ošetrený povrch bez problémov prelakovať.

 + údržbová sada „všetko v jednom“

 + univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere  

a záhradný nábytok

 + na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou

 + zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy

WINDOOR CARE-SET

Prostriedok na údržbu a starostlivosť o všetky  

pohyblivé komponenty na rámoch okien a dverí.

Obsah

ADLER Beschlägeöl 20 ml

OLEJ NA KOVANIE – BESCHLÄGEÖL

Číslo produktu

7218 00030020

Obsah

ADLER Top-Cleaner 250 ml 

ADLER Top-Care 250 ml

2 rozprašovače

1 žltá čistiaca handrička (Top-Cleaner)

1 modrá handrička na ošetrenie (Top-Care)

Číslo produktu 

sada 7229 00030017

Top-Cleaner  5169614

Top-Care 7227 00021014

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu von Aquawood Protect a Aquawood Fineline.

Tento hodvábne matný lak je vhodný najmä ako vrch-

ná vrstva na vchodové dvere, ktorá zlepšuje ich odol-

nosť voči nárazom a škrabancom. Navyše, táto vrchná 

vrstva je odolná voči krémom a tukom a zabraňuje 

prieniku škodlivého UV žiarenia. Takže vaše vchodové 

dvere sú chránené pred predčasným opotrebovaním 

aj za náročných podmienok. 

 + dobrá odolnosť voči UV žiareniu

 + zabezpečte vašim vchodovým dverám odolnosť voči 

škrabancom a chemikáliám

Vysoká odolnosť, ktorá chráni. Aquawood Protect 

zabezpečuje vašim vchodovým dverám tú najlepšiu 

ochranu pred predčasným opotrebovaním.

Číslo produktu  

G30  53215

G90  53216

Balenie  4 kg | 22 kg

Pomer miešania  

100 hmotnostných dielov 

Aquawood Protect  

7 hmotnostných dielov 

ADLER Aqua-PUR-Härter  82220

Nová strednovrstvová lazúra na drevo kombinuje 

všetky najsilnejšie vlastnosti tenkovrstvových a hru-

bovrstvových povrchových úprav v jednom systéme. 

Umožňuje optimálnu difúziu a zároveň vyniká nízkou 

absorpciou vody. Elasticita vrstvy zabezpečuje ochra-

nu proti tvorbe trhlín a mechanickému pôsobeniu. 

Vďaka vysokej odolnosti voči poveternostným vplyvom 

budú vaše okná vyžadovať menej času stráveného 

čistením a starostlivosťou.

 + vysoká difúznosť

 + nízka absorpcia vody

 + ideálna pre priemyselnú výrobu

Číslo produktu 

Aquawood Fineline D 

W10 Biely, tónovateľný  5019 000010

Báza W30    5019 000030

Aquawood Fineline  L 

Báza W40  5193 000040

Balenie  4 kg | 22 kg

AQUAWOOD PROTECT AQUAWOOD FINELINE

 © PAARHAMMER WINDOWS & DOORS  © FENSTER MERSCH
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*  Viac informácií o produktoch nájdete v katalógu 
Príslušenstvo pre profesionálov (číslo položky 9887101).

So servisnými produktmi ADLER budete výborne vyzbrojení pre nešťastné prípady spojené s poškodeniami.  

Ponúkame všetko, čo je potrebné pre rýchle opravy menších poškodení počas prepravy a montáže.

Štandardné produkty na malé opravy

Top-Cleaner 250 ml 5169614

Top-Care 250 ml 7227 00021014

Klarlack-Spray hlboko matný
(transparentný lak v spreji)

150 ml 2417 00010515

Klarlack-Spray matný
(transparentný lak v spreji)

150 ml 9632815

Klarlack-Spray hodvábne matný
(transparentný lak v spreji)

150 ml 9632715

Klarlack-Spray lesklý
(transparentný lak v spreji)

150 ml 9632615

Isolierspray (biely) 400 ml 9633937

štetec Solvamaxx plus 50 mm 9612511

štetec Aquamaxx plus 60 mm 9508 00030111

jemný štetec 1,5 mm 9612411

čistiaca handrička 25 ks 9690 00030017

tavič tvrdých voskov 1 ks 9805 00030011

hoblík na tvrdý vosk 1 ks 9591101

Grilith Hartwachs-Stangen (tvrdé voskové tyčinky v rôznych 

farebných odtieňoch)*

Grilith Flex-Pen (retušovacie fixky v rôznych farebných odtieňoch)*

Grilith Holzkitt (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*

Produkty na renováciu

ADLER Varicolor W15 125 ml 4120118

dávkovacia pištoľ na tmel 1 ks 9686001

Arteko Elastik (biely) 320 ml 9687001

Arteko Elastik (bezfarebný) 320 ml 9687101

Abbeizer Spray 400 ml 9512637

mosadzná kefa 1 ks 9695001

brúsne rúno ultra jemné 10 ks 9640 00030117

brúsna špongia biela 50 ks zrn. P100 – P220*

brúsny molitan biely 50 ks zrn. P100 – P220*

brúsny papier – hárky 50 ks zrn. P150 – P400*

Poly-Feinspachtel (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*

Woodfill-Reparaturspachtel (tmel v rôznych  
farebných odtieňoch)*

Príslušenstvo pri spracovaní

teplo-/vlhkomer 1 ks 9833 00030017

ph-meter vrátane príslušenstva*  

ponorný výtokový pohárik Ø 2 mm 1 ks 9829 00030011

ponorný výtokový pohárik Ø 4 mm 1 ks 9829 00030111

sieťované vrecko 25 ks 9668 00030017

SERVIS 

ADLER SERVISNÉ PRODUKTY
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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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youtube.com/Adler Slovensko s. r.o.facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko

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.


